บทที่ 3
ลักษณะการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย
ลักษณะของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท ซึ่งขอมูลดังกลาว
ไดมาจากรายการที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป
โดยทําการศึกษาขอมูลป 2546 และ 2547
บริษัทจดทะเบียน กลุมการแพทยทั้ง 12 บริษัท เปนบริษัทซึ่งปรากฏชื่อวาเปนบริษัทจด
ทะเบียนตามขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2546 และ 2547 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)
การศึกษาลักษณะของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัท
จดทะเบียนกลุมการแพทยทั้ง 12 บริษัท จะแสดงรายการการเปดเผยขอมูลตามประเด็นการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 ประเด็น โดยมีประเด็นยอยดังกลาวในบทที่ 2
ดังนี้
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1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทยอยหรือบริษัทยอยในเครือเดียวกัน
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- ผูบริหาร กรรมการ พนักงานของกิจการ และครอบครัว
- บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
- ผูถือหุนรายใหญ
- อัตราถือหุนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- รายการบัญชีที่เปนสินทรัพยระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนหนี้สินระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนเงินลงทุนระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนรายไดระหวางกัน
- รายการบัญชีที่เปนคาใชจายระหวางกัน
- ภาระผูกพันระหวางกัน
3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
- วิธีเปรียบเทียบกับราคาภายนอกหรือราคาตลาด
- วิธีขายตอ
- วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
- ไมคิดราคาใดๆ ในการโอน
- นโยบายราคาที่กําหนดขึ้นของบริษัท (ตามที่ปรากฏทางปฏิบัติ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน)
- ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา
- ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
- ราคาอื่นๆ
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1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 เรื่องหลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน รายการดังกลาวนั้นได
แสดงชื่อของบริษัทยอย ประเภท และอัตราการถือหุนไวอยางชัดเจน สวนหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ 8 เรื่อง เงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย เปดเผยรายชื่อ ประเภทของกิจการ ทุนที่
ชําระแลว และสัดสวนการลงทุน ของบริษัทรวม บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มิไดแยกเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
ดังเชนการแยกแสดงเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทยอย
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัท เปดเผยรายละเอียดของบริษัทยอย โดยแสดงรายชื่อของบริษัทยอย ประเภทของ
ธุรกิ จ ประเทศที่บริษัทย อยจดทะเบีย น และอัตราการถือหุน โดยแยกแสดงเปนตารางแสดง
รายละเอียดของบริษัทยอย
รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปนี้
ประเภทธุรกิจ
บริษัทยอย
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
เซ็นทรัลแลป
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จํากัด
เซ็นทรัลแลป
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด
โรงพยาบาล
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด
โรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด
โรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด
โรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ตราดเวชกิจ จํากัด)
โรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด
(ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547)
โรงพยาบาล
บริษัท สมิติเวช จํากัด(มหาชน)
(ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2547)
โรงพยาบาล

จดทะเบียนใน

อัตราการถือหุน (รอยละ)
2547
2546

ประเทศไทย
ประเทศไทย

79%
74%

79%
100%

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

95%
81%
100%
100%
99%

95%
81%
100%
100%
68%

ประเทศไทย

63%

63%

ประเทศไทย

99%

-

ประเทศไทย

93%

-
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บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ภูเก็ตเฮลทแอนดทราเวิล จํากัด
(ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547)
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรา 100%)
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จํากัด
(ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2547)
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรา 95%)
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด
(ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2547)
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรา 100%)
บริษัท โซเด็กซโฮ เฮ็ลแคร ซัพพอรท เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 74)
(ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2547)

อัตราการถือหุน (รอยละ)
2547
2546

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียนใน

การทองเที่ยว
เพื่อสุขภาพ

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสินที่
เกี่ยวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล
ภัตตาคารและ
ประกอบอาหาร
สุขภาพ
ภัตตาคารและ
ประกอบอาหาร
สุขภาพ

2. บริษัทรวม
บริษัทเปดเผยรายการของบริษัทรวม ซึ่งมิไดแยกแสดงตาราง แตจะแสดงรายชื่อของ
บริษัทรวมในตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อของบริษัทรวมที่บริษัทเปดเผยในเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดวย
พันบาท
ประเภท
กิจการ

สัดสวน
ทุนชําระแลว เงินลงทุน
(พันบาท) (รอยละ)

ตามวิธี
ราคาทุน

ตามวิธี
สวนไดเสีย

เงินปน
ผล

บริษัทรวม

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด
บริษัท วัฒนเวช จํากัด
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ผลิตและ
จําหนายยา
โรงพยาบาล
ผูผลิตรายการ
โ ท ร ทั ศ น
และวิทยุ

280 000
120 000
21 430

49.00
48.00
49.00

223 489
132 480
52 500

396 939
175 032
66 931

34 300
5 760
2 625

586 119
5 000

48.45
30.00

284 000
1 500

291 743
566

-

693 969

931 211

42 685

4 109 065

4 922 796

44 759
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3. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเปดเผยรายการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมิไดแยกแสดงตาราง แตจะแสดง
รายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันในตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันที่เปดเผยในตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดวย
พันบาท
สัดสวน
ป ร ะ เ ภ ท ทุนชําระแลว เงินลงทุน
กิจการ
(พันบาท) (รอยละ)

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด

โรงพยาบาล
สายการบิน

300 000
440 000

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ

10.00
3.27

ตามวิธี
ราคาทุน

ตามวิธี
สวนไดเสีย

เงินปน
ผล

31 650
36 000
67 650
(11 408)
56 242

7 762
7 762
7 762

4. อัตราถือหุน
จากการเป ด เผยรายชื่ อ ของบริ ษั ทย อย บริษั ท รว ม และบริ ษัท ที่เ กี่ ย วขอ งกั น ตาม
ขางตน จะเห็นไดวา บริษัทมีการเปดเผยอัตราถือหุนหรือสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว
ซึ่งการเปดเผยอัตราถือหุนทําใหไดทราบวาบริษัทมีระดับความสัมพันธกับบริษัทดังกลาวมา
นอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. ผูบริหาร กรรมการ พนักงานและครอบครัว
2. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
3. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) แสดงการเป ดเผยลักษณะความสัมพัน ธ
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแยกแสดงตารางแสดงลักษณะความสัมพันธตางหาก
สวนลักษณะความสัมพันธที่แสดง ไดแก บริษัทยอย มีทั้งสิ้น 14 บริษัท บริษัทรวม มีทั้งสิ้น 5
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บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีทั้งสิ้น 2 บริษัท นอกจากนี้ยังบอกอัตราถือหุนดวย แตไมมีการ
เปดเผยเรื่องผูบริหาร กรรมการ พนักงานและครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
และ ผูถือหุนรายใหญ
โดยตารางที่แสดงลักษณะความสัมพันธกับบริษัทยอย จะบอกรายละเอียดของบริษัทยอย
ไดแก ชื่อของบริษัทยอย ประเภทธุรกิจของบริษัทยอย และอัตราถือหุน ซึ่งการเปนบริษัทยอยนั้น
บริษัทใหญตองถือหุนมากกวารอยละ 50 และ/หรือมีอิทธิพลอยางสาระสําคัญ นอกจากนี้ความ
เปนบริษัทยอยยังรวมถึงบริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทยอยอีกดวย ซึ่งบริษัทมีบริษัทยอยที่ถือโดย
บริษัทยอยทั้งสิ้น 4 บริษัท
1.2 บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีการเปดเผยความสัมพันธไวอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 เรื่อง
ขอมูลทั่วไป สําหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ไดเปดเผยเพียงแควา บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือ
หุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 เรื่อง เงินลงทุนใน
กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ ไดมีการแสดงรายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของไว
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงในตารางเงินลงทุนในกิจการที่
เกี่ ย วข อ งกั น -สุ ท ธิ โดยแสดงรายชื่ อ บริ ษั ท สั ด ส ว นเงิ น ลงทุ น ประเภทกิ จ การของบริ ษั ท ที่
เกี่ยวของกัน
รายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันที่แสดงการเปดเผยไวในตารางเงินลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวของกัน – สุทธิ มีดังนี้

สัญชาติ
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จํากัด
ไทย
บริษัท พิษณุโลกอินเตอรเวชการ จํากัด
ไทย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

สัดสวนเงินลงทุน
ประเภทกิจการ (รอยละ)
ลานบาท
2547
2546
2547
โรงพยาบาล
2.67
2.67
4.00
โรงพยาบาล
9.38
9.38 15.00
19.00
(19.00)
-

2546
4.00
15.00
19.00
(19.00)
-
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2. ผูบริหาร กรรมการ พนักงานและครอบครัว
บริษัทเปดเผยวามีบริษัทที่เกี่ยวของกัน แตมิไดระบุรายชื่อ โดยบริษัทระบุวามีรายการ
บัญชีบางสวนที่เกิดจากกิจการที่เกี่ยวของกันกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีบางสวนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน...

3. ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทเปดเผยรายชื่อของผูถือหุนรายใหญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท คือ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 51.58
4. อัตราการถือหุน
จากการเปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันตามขางตน จะเห็นไดวา บริษัทมีการ
เปดเผยอัตราถือหุนหรือสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว ซึ่งการเปดเผยอัตราถือหุนทําใหได
ทราบวาบริษัทมีระดับความสัมพันธกับบริษัทดังกลาวมานอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทยอย
2. บริษัทรวม
3. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
สรุ ป การเป ด เผยลั ก ษณะความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของ
บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทบรรยายการเปดเผยลักษณะความสัมพันธ โดยบรรยายเพียงวา “...เกี่ยวของกันโดยมี
ผูถือหุน/ผูบริหารรวมกัน...” แตไมแสดงรายละเอียดของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว
บริษัทเปดเผยชื่อผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
หุนในอัตรารอยละ 51.58 ถือไดวาบริษัทยอยของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังเปดเผยชื่อ
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ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยสามารถทราบกิจการที่เกี่ยวของกันไดจากตารางเงินลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวของกัน-สุทธิ ซึ่งมีกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งสิ้น 2 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีการเปดเผย เรื่อง บริษัทยอย บริษัทรวม และบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
1.3 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ไดเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 2 เรื่อง หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งการเปดเผยดังกลาวนั้นได
บอกใหทราบถึงชื่อของบริษัทยอย และอัตราการถือหุนของบริษัทฯ
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทยอยโดยการบรรยายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใน
หัวขอหลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม โดยแสดงรายชื่อและสัดสวนของการลงทุนไว
งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ
2546 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด (“บริษัท
ยอย”) ซึ่งในระหวางป 2547 บริษัทฯไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยจากรอยละ 41.5 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 เปนรอยละ 42.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
กรรมการของ บริษัทฯถือหุนรวมกันในบริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด ประมาณรอยละ 25.48 (2546: รอยละ
25.26) ของหุ นที่ อ อกจํ าหนา ยของบริษั ทดั ง กลา วรวมกับ สว นที่ ถือ โดยบริ ษัทฯประมาณร อ ยละ 42.0
(2546: รอยละ 41.5) รวมทั้งสิ้นเทากับรอยละ 67.48 (2546: รอยละ 66.76) ของหุนที่ออกจําหนายของ
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด และขณะเดียวกันกรรมการของบริษัทฯไดเขาเปนกรรมการผูมีอํานาจในบริษัท
เฮลธลิ้งค จํากัด ดวย จึงถือไดวาบริษัทฯมีอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาว

2. อัตราการถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับ
บริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
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รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทรวม
2. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
3. ผูบริหาร กรรมการ พนักงานและครอบครัว
4. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
5. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัทเปดเผยลักษณะความสัมพันธ โดยการบรรยายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม ลักษณะความสัมพันธ คือ บริษัทยอย ซึ่งมี 1 บริษัท
แสดงลักษณะความสัมพันธโดยระบุอัตราถือหุน ซึ่งแมวาอัตราถือหุนไมถึงรอยละ 50 แตถือวา
เปนบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทมีกรรมการถือหุนรวมกันในบริษัทยอยดวย เมื่อรวมแลวเกินกวา
รอยละ 50 จึงถือไดวาเปนบริ ษัทยอย ทั้งนี้ บริษัท ไมมี การเปดเผยเรื่ อง บริษัทรวม บริ ษัทที่
เกี่ยวของกัน ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
และผูถือหุนรายใหญ
1.4 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมมีการเปดเผยขอมูลความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้
บริษัทฯ อาจไมมีขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หรืออาจมีขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แตบริษัทฯ ไมไดเปดเผยไว
1.5 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยเปดเผย
ความสัมพันธไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เรื่อง หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
นอกจากนี้ยังสามารถทราบความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 6 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ 8 เรื่อง เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/คาเผื่อผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย
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รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทยอย โดยแสดงเปนตาราง ระบุชื่อของบริษัทยอย สัดสวน
การลงทุน ลักษณะของธุรกิจ ดังตอไปนี้
บริษัทยอย

อัตรารอยละของการถือ
หุนโดยบริษัทฯ

2547
บริษัท บํารุงราษฎร เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บี.เอช. อเวนิว จํากัด”)
บริษัท ไวทัลไลฟ จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ

2546

100.00

97.45

100.00
100.00

99.94
100.00

อัตรารอยละของ
สินทรัพยรวมในงบ
การเงินรวม

2547
โรงพยาบาล
ใหเชาที่ดิน
ศูนยดูแลสุขภาพ

อัตรารอยละของ
รายไดรวมในงบ
การเงินรวม

2546 2547 2546

65

82

57

1

1

1

98
-

2. บริษัทรวม
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทรวม โดยแสดงในตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนได
เสีย ดังตอไปนี้
ทุนที่ชําระแลว

บริษัท
บริษัทรวม
บริษัท แอล เอส คลินนิ่ง
จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัท
รวม

2547
1 250 000

2546
1 250 000

สัดสวนเงิน
ลงทุน
2547 2546
รอยละ รอยละ
25.00

25.00

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

2547

2546

2547

2546

312 500

312 500

209 354

209 354

312 500

312 500

209 354

209 354

3. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงในตารางรายการบัญชีระหวางกัน
ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2547
เงิ น ให กู ยื ม ระยะสั้ น และดอกเบี้ ย ค า งรั บ - กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
217 648
มูลนิธิ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
212 230

2546

101 183 655
145 437

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547

217 648
212 230

2546

2 584 971
300
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4. อัตราถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับ
บริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
2. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
3. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกั บบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีลักษณะความสัมพันธที่เปดเผย ไดแก บริษัทยอย 3 บริษัท บริษัทรวม 7 บริษัท
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 บริษัท โดยบริษัทแสดงความสัมพันธกับบริษัทยอยไวที่หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเรื่องหลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม โดยระบุอัตราถือหุน และรายละเอียด
ของบริ ษั ท ย อ ย สํ า หรั บ บริ ษั ท ร ว มและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ไม ไ ด แ ยกแสดงตารางลั ก ษณะ
ความสัมพัน ธ แตสามารถทราบลั กษณะความสัมพัน ธไ ดจากตารางอื่น กลาวคื อ บริษัทรว ม
ทราบไดจากตารางแสดงรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน และตารางเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่ง
ระบุอัตราการถือหุนไวดวย สวนบริษัทที่เกี่ยวของกันทราบไดจากตารางรายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ และผูถือหุนรายใหญ
1.6 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในสวนของ
บริษัทยอย เปดเผยลักษณะความสัมพันธดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 เรื่อง
หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน สําหรับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดมีการ
เปดเผยไวใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 เรื่อง เงินลงทุนระยะยาวอื่น
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รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทยอยโดยแสดงเปนตาราง ระบุชื่อของบริษัทยอย ประเภท
ของธุรกิจ และอัตราสวนการถือหุน ดังตอไปนี้

บริษัทยอย
1. บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด
2. บริษัท แพทยไทย 88 จํากัด
3. บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาล
จํ า ห น า ย เ ว ช ภั ณ ฑ แ ล ะ วั ส ดุ
การแพทย บริการเอ็กซเรยแลป
โรงพยาบาล

อัตราสวนการถือหุน
(รอยละของจํานวนหุนจดทะเบียน)
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2546
94.60
94.60
75.00
88.81

75.00
88.89

2. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ระบุชื่อของบริษัทยอย ประเภทของธุรกิจ
และอัตราสวนการถือหุน โดยแสดงรวมกับตารางเงินลงทุนระยะยาวอื่น ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจกรรม

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนที่
สัดสวน
ชําระแลว ลงทุนรอยละ

งบการเงินรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษั ท โรงพยาบาลเจ า พระยา จํ า กั ด โรงพยาบาลเจ า พระยารั ก ษา
(มหาชน)
โรคทั่วไป ขนาด 400 เตียง
บริ ก ารจั ด หาพนั ก งานเฝ า ไข
บริษัท พี.เบสท แคร จํากัด
ผูปวยเด็กและคนชรา
บริษัท เซาทเ วสทคารดิแอคเซ็นเตอร
จํากัด
ใหบริการรักษาโรคหัวใจ
บริษัท เอ เอซ เอ็น จํากัด

ใหบริการเกี่ยวสุขภาพทั่วไป

ถื อ หุ น และ/หรื อ
กรรมการรวมกัน
ถื อ หุ น และ/หรื อ
กรรมการรวมกัน
ถื อ หุ น และ/หรื อ
กรรมการรวมกัน
ถื อ หุ น และ/หรื อ
กรรมการรวมกัน

471 215
2 000

6.76
10.00

10
000

18.00
2

000

15.00

3. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
39.98 ของทุนจดทะเบียน ที่เรียกชําระแลว จํานวนรอยละ 12.73 ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของกัน
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กับบริษัทฯ โดยเปนกรรมการและเปนญาติกับกรรมการและเปนพนักงานประจําของบริษัทฯและ
บริษัทยอยและที่เหลืออีกรอยละ 47.29 ถือถือกระจายโดยผูถือหุนทั่วไป
4. ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
39.98 ของทุนจดทะเบียน ที่เรียกชําระแลว
5. อัตราถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับ
บริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทรวม
2. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
สรุ ป การเป ด เผยลั ก ษณะความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของ
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีลักษณะความสัมพันธ คือ บริษัทยอย 3 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 บริษัท และ
กรรมการ พนักงาน และครอบครัว โดยบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน แสดงตารางไวที่
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน โดย
แสดงรายละเอียดของบริษัทยอย และบอกอัตราถือหุน ซึ่งอัตราถือหุนของบริษัทยอย เปนไปตามที่
กําหนดของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งถือในอัตรามากกวารอยละ 50 นอกจากนี้บริษัทยังเปดเผย
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท มหาชัยเวชกรรรม จํากัด ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง
บริษัทรวม และ บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
1.7 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดแสดงตารางเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ ซึ่งดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่
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เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังสามารถทราบลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 เรื่อง หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริ ษั ทเป ด เผยรายชื่ อ ของบริ ษั ทย อ ยโดยแสดงเป น ตาราง ระบุชื่ อ ของบริ ษัท ยอ ย
ประเภทของธุรกิจ และอัตราสวนการถือหุน ดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัทยอย
บริษัทยอย

บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จํากัด

สัดสวนการถือหุน%
2547
2546
50.00

50.00

2. บริษัทรวม
บริษั ทเป ด เผยรายชื่ อของบริ ษั ทรว มโดยแสดงเปนตาราง ระบุชื่อของบริ ษั ทรว ม
ประเภทของธุรกิจ และอัตราสวนการถือหุน ดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัทรวมที่บริษัทถือโดยตรง
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมราม จํากัด
บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จํากัด
บริษัท สินแพทย จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม จํากัด
บริษัทรวมที่ถือโดยบริษัท พัฒนาการเวชกิจ จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด

สัดสวนการถือหุน%
2547
2546
33.13
30.00
40.00
42.95
40.00

33.13
30.00
40.00
40.00
42.95
40.00

20.00

-

3. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยแสดงในตารางเงินลงทุนในบริษัทที่
เกี่ ย วข อ งกั น และบริ ษั ท อื่ น ระบุ ชื่ อ ของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ประเภทของธุ ร กิ จ และ
อัตราสวนการถือหุน ดังตอไปนี้
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สัดสวนการถือหุน %
2547
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. บริษัท โรงพยาบาลขอนแกนราม จํากัด
2. บริษัท ภูมิปญญาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. บริษัท โรงพยาบาลเขลางคนคร จํากัด
4. บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร จํากัด
5. บริษัท กอปรสิน จํากัด
6. บริษัท ศรีบุรินทรการแพทย จํากัด
7. บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด
8. บริษัท สยามเฮลทแคร จํากัด
9. บริษัท สยามเมดิแคร จํากัด

16.77
16.33
1.00
6.00
13.80
8.82
10.03
5.00
10. บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จํากัด (มหาชน)
6.08
11. บริษัท วิภาวดี คอนซัลแทนต จํากัด
10.00
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม

2546
17.33
16.33
1.00
6.00
13.80
8.82
10.03
10.00
5.00
5.16
10.00

2547

2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547

2546

29 000 500 13 162 500
29 0 13 162 500
98 000 000 98 000 000
98 0 98 000 000
1 253 700
1 253 700
1 2 1 253 700
8 860 170
8 860 170
8 8 8 860 170
41 000 000 41 000 000
41 0 41 000 000
15 000 000 15 000 000
15 0 15 000 000
10 750 000 10 750 000
10 7 10 750 000
500 000
500 000
700 000
700 000
700 0 700 000
53 164 766 48 625 000
100 000
100 000
257 829 136 237 951 370 204 564 370 189 226 370

4. อัตราถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับ
บริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
2. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
3. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท โรงพยาบาลรมคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงลักษณะความสัมพันธ บริษัทยอย 1 บริษัท บริษัทรวม 7 บริษัท และกิจการที่
เกี่ยวของกัน 11 บริษัท โดยแสดงรายละเอียดของบริษัทยอยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง
หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน และมีการเปดเผยไวในตารางแสดงเงินลงทุนดวย ซึ่งบริษัท
ยอยบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 รายละเอียดของบริษัทรวมเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่อง หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน และมีการเปดเผยไวในตารางแสดงเงินลงทุนดวย
เชนกัน การแสดงการเปดเผยดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี โดยบริษัทยอย บริษัทถือ
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หุนเกินกวารอยละ 50 หรือ เปนบริษัทยอยที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ
กิจการที่เกี่ยวของกันทราบไดจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น ทั้งนี้ บริษัท ไม
มีการเปดเผย เรื่ อง ผูบริห าร กรรมการ พนั กงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอย า งเป น
สาระสําคัญ และผูถือหุนรายใหญ
1.8 บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมไดแยกเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
แตมีการเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 5 เรื่อง รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่
เปดเผยนั้น ไดระบุเพียงชื่อบริษัท และความสัมพันธเทานั้น
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทรวม
2. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายการที่ เ ป ด เผยซึ่ ง ได แ ก บริ ษัทรว ม และบริ ษั ทที่ เ กี่ย วของกัน แสดงไว ใ นตาราง
รายการบัญชีระหวางกัน ดังตอไปนี้
ความสัมพันธ
ชื่อบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547
บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
(กรรมการรวมกัน)
...
2

รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทยอย
2. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
3. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
4. ผูถือหุนรายใหญ
5. อัตราการถือหุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2546

44

สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ บริษัท
โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเปดเผยลักษณะความสัมพันธพรอมกับการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน แตมิไดระบุอัตราถือหุน ลักษณะความสัมพันธของ ป 46 ไดแก บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะความสัมพันธในป 47 ไดแก บริษัทที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนทําใหความสัมพันธกับบริษัทยอยเปนเพียงบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยเปน
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร
กรรมการ พนักงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ผูถือหุนรายใหญ และ
อัตราถือหุน
1.9 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 .1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
ภายใตขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทยอยโดยแสดงเปนตาราง ดังตอไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย :บจ. วิภาวดีแมนชั่น

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

2. บริษัทรวม
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทรวมโดยแสดงเปนตาราง ดังตอไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทรวม :บจ. พัฒนาการเวชกิจ
บจ. ออลเอ็กซเปรท

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน
ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน
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3. บริษัททีเกี่ยวของกัน
บริษัทเปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยแสดงเปนตาราง ดังตอไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บจ. กาญจนบุรีเฮลทเซ็นเตอร

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

บจ. โรงพยาบาลเจาพระยา (มหาชน)
บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอูทอง

ถือหุนระหวางกัน และกรรมการรวมกัน

บจ. วิภาวดี คอนซัลแทนต

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

4. อัตราการถือหุน
บริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุ
อัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับบริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด ดังตอไปนี้

ประเภท
กิจการ
บริษัทยอย
บจ. วิภาวดีแมนชั่น
บริษัทรวม
บจ. พัฒนาการเวชกิจ
บจ. ออลเอ็กซเปรท

ทุน
ชําระแลว
(บาท)

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

บาท
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย

อาคารใหเชา

250 000

99.99

250 000

10 938 559

โรงพยาบาล
เภสัชกรรม

624 500 000
40 000 000

40.29
25.00

262 486 069
10 000 000
272 736 069

273 017 105
8 127 790
292 083 454

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

รายการที่ไมเปดเผย
1. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
2. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสารพะสําคัญ
3. ผูถือหุนรายใหญ
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สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงลักษณะความสัมพันธโดยการแยกแสดงตารางตางหาก ซึ่งไดแก บริษัทยอย
1 บริษัท บริษัทรวม 2 บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 บริษัท โดยลักษณะความสัมพันธนั้นเปน
การถือหุนโดยบริษัทและกรรมการรวมกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ตารางแสดงความสัมพันธดังกลาวมิไดบอก
อัตราถือหุน แตสามารถทราบอัตราถือหุนไดจากตารางอื่น ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง
ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ และผูถือหุน
รายใหญ
1.10 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของเพียงรายการ
เดียว คือ ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ
4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดเปดเผยเพียงวา ... บุคคลและกิจการเหลานี้
เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน

ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผยในเรื่องอื่นๆ คือ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
กัน บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ผูถือหุนรายใหญ และอัตราถือหุน
1.11 บรษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมไดแยกแสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ แตสามารถทราบลักษณะความสัมพันธดังกลาวไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ
8 เรื่อง รายการระหวางบริษัท และบริษัทอื่นหรือผูที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เปดเผย
1. บริษัทรวม
บริษัท เปดเผยรายชื่อของบริษัทยอยในตารางแสดงเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย
โดยแสดงรายชื่อของบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ดังตอไปนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภท

สัดสวน

เงินลงทุนตาม

เงินลงทุนตาม

ผลขาดทุน

เงินปน

ของธุรกิจ

เงินลงทุน

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

ที่เกินกวา

ผล

รอยละ

(บาท)

(บาท)

มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

(บาท)
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลเทพารักษ จํากัด

โรงพยาบาล

38.33

22 997 770

ศูนยสุขภาพ

48.00

144 000 000

-

-

(มหาชน)
บริษัท เขาใหญสปา จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

144 000 000
(144 000 000)
-

บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร

โรงพยาบาล

48.00

247 500 000

-

180 759 162

หาดใหญ จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

(180 759 162)

-

บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

ขายอุปกรณ

40.00

23 844 609

-

(57 870 593)

-

-

(57 870 593)

-

การแพทย
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย(ผลขาดทุนที่เกินมูลคาเงินลงทุน)

2. บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เปดเผยรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกันในตารางแสดงเงินลงทุนระยะยาวอื่นใน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ โดยแสดงรายชื่อของบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน
ดังตอไปนี้
2547

2546

สัดสวน

เงินลงทุนตาม

สัดสวน

เงินลงทุนตาม

เงินลงทุน

วิธีราคาทุน

เงินลงทุน

วิธีราคาทุน

รอยละ

(บาท)

รอยละ

(บาท)

17.95

179 950

17.95

179 950

บริษัทอื่น
บริษัท แมเนจเมนท เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

(179 950)

(179 950)

บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล จํากัด

6.67

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

4 845 895
(4 845 895)

6.67

4 845 895
(4 845 895)

-

-

-

-
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3. อัตราการถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมีความสัมพันธกับ
บริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทยอย
2. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
3. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
4. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกั บบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีลักษณะความสัมพันธ ไดแก บริษัทรวม 4 บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2
บริษัท โดยไมแยกตารางแสดงลักษณะความสัมพันธ แตสามารถทราบไดจากตารางอื่น โดย
บริษั ทร ว ม ทราบได จ ากตารางเงิ น ทดรอง และตารางเงิ น ลงทุ น ซึ่ งบัน ทึก ด ว ยวิธี สว นได เ สี ย
สําหรับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ทราบไดจากตารางเงินลงทันระยะยาวอื่นในบริษัทที่เกี่ยวของกันสุทธิ การแสดงลักษณะความสัมพันธจะบอกอัตราถือหุน และรายละเอียดของบริษัทรวมและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ความเปนบริษัทรวมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งบริษัทมีอัตราถือ
หุนเกินกวา รอยละ 20 หรืออิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง บริษัท
ยอย ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ และผูถือ
หุนรายใหญ
1.12 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
โดยแสดงลักษณะความสัมพันธของบริษัทยอยไวที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 เรื่อง
หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน สวนลักษณะความสัมพันธของบริษัทรวม ไมไดแสดงแยก
ไว แตสามารถดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 เรื่อง เงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธี
สวนไดเสีย
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รายการที่เปดเผย
1. บริษัทยอย
บริษัท เปดเผยรายชื่อของบริษัทยอยในตารางแสดง โดยแสดงรายชื่อของบริษัท ประเภท
ของธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ดังตอไปนี้
อัตราการถือหุน
จดทะเบียนใน 31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2546

ประเภทธุรกิจ

บริษัทยอย
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จํากัด ใหบ ริการจั ดการและบริ หารทรัพยสิน ที่ ประเทศไทย
เกี่ยวของในธุรกิจรักษาพยาบาล
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด
ภัตตาคารและประกอบอาหารสุขภาพ
ประเทศไทย
บริษัท โซเด็กซโฮ เฮ็ลทแคร ซัพพอรทภัตตาคารและประกอบอาหารสุขภาพ
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด
(ถื อ หุ น โดยบริ ษั ท ย อ ย ในอั ต รา
รอยละ 74)

ประเทศไทย

95%

95%

100%

-

-

-

2. บริษัทรวม
บริษัท เปดเผยรายชื่อของบริษัทรวมในตารางแสดงเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย
โดยแสดงรายชื่อของบริษัท ประเภทของธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ดังตอไปนี้

ประเภทกิจการ

พันบาท
ทุนชําระ สัดสวน ต า ม วิ ธี
แลว
เงินลงทุน ราคาทุน
(พันบาท) (รอยละ)

บริษัทรวม
บริษัท รวมแพทยศรีราชา จํากัด
โรงพยาบาล
187 510 30
บริ ษั ท เนชั่ น แนลเฮลท แ คร ซิ ส เซ็นทรัลแลป
75 000 21
เท็มส จํากัด
บริ ษั ท โ ซ เ ด็ กซ โ ฮ ซั พ พ อ ร ท
เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริหารการจัดการ 1 000
26
รวม

56 2
15 782

13
73 335

ตามวิธี
ส ว น ไ ด
เสีย
55 999
18 533

1 288
75 820

เงินปนผล

-

-

50

3. อัตราการถือหุน
จากขอมูลในการเปดเผยขางตน จะเห็นไดวาบริษัทไดเปดเผยอัตราการถือหุนหรือ
สัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว
โดยการระบุอัตราถือหุนจะทําใหทราบวาบริษัทมี
ความสัมพันธกับบริษัทดังกลาวมากนอยเพียงใด
รายการที่ไมเปดเผย
1. บริษัทที่เกี่ยวของ
2. ผูบริหาร กรรมการ พนักงาน และครอบครัว
3. บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
4. ผูถือหุนรายใหญ
สรุปการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของ
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีลัก ษณะความสัมพัน ธ ไดแก บริษัทยอย จํานวน 3 บริษั ท และบริ ษัทรวม 3
บริษัท โดยการแสดงลักษณะความสัมพันธจะแยกแสดงตารางสําหรับบริษัทยอย สวนบริษัทรวม
ทราบไดจากตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย ซึ่งจะบอกอัตราถือหุน ทั้งนี้ ความเปน
บริษัทยอย และบริษัทรวมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู บ ริ ห าร กรรมการ พนั ก งาน และครอบครั ว บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น
สาระสําคัญ และผูถือหุนรายใหญ
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2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน บริษัทฯ ไดเปดเผยรายการบัญชีดังกลาวไวโดยแสดงเปนตาราง และแยกรายการ
บัญชีที่เกิดขึ้นตามกลุมกิจการที่เกี่ยวของกัน กลาวคือ รายการบัญชีที่เกิดกับบริษัทรวม ก็จะแยก
แสดงตางหากจากรายการบัญชีที่เกิดกับบริษัทยอย แตการแสดงดังกลาวนั้น บริษัทฯ ไมไดแยกวา
รายการบัญชีดังกลาวนั้นเกิดกับบริษัทใด ทั้งนี้ ในรายการบัญชีบางรายการบริษัทฯ จะแยกแสดง
ขอมูลเพิ่มเติมทายตารางไว
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะ
สั้น ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางรับ รายไดคาที่ปรึกษาและ
บริหารงานคางรับ เงินทดรองจาย และเงินใหกูยืมระยะยาว โดยบริษัทแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
ลูกหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินใหกูยืมระยะสั้น

9 950 014
5 582 403
15 532 417

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

2546
19 4
46
24

5
8

8 279 518
4 638 299
4 631 658
17 549 475

1

50 600 000

1

50 600 000

บริษัทยอย
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด
(รอยละ 4)
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
จํากัด (รอยละ 4.5)

-

-

-

-
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บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริษัทยอย
บริษัทรวม
รวม
ดอกเบี้ยคางรับ
(เปนสวนหนึ่งของยอดรวมดอกเบี้ยคางรับ
ในงบดุล)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

2547

2546

-

12
12

1 995 331
1 995 331

47 366 538
(9 584 895)
37 781 643

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
-

7 755 000
7 755 000

-

341 668
4 082 698
4 424 366

4
4

151 720 153
(9
142

167
33
(9
190

83 205 713
151 720 153
(9 584 895)
225 340 971

2
2

330
8
8

2 955 466
2 955 466

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
รวม
เงินใหกูยืมระยะยาว
(อัตราดอกเบี้ยตอป)
บริษัทยอย
บริ ษั ท โรงพยาบาลกรุ ง เทพพระประแดง
จํากัด
(รอยละ 0)
รวม
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด
(รอยละ 3 - 9)
บริษัท วัฒนเวช จํากัด (รอยละ 6.75 - 7)
รวม
รวมเงินใหกูยืมระยะยาว

8 394 857
8 394 857

-

-

-

1
1

1 200 951
1 200 951

80 258 062
80 258 062
80 258 062

182 687 381
91 515 524
274 202 905
274 202 905

17
17
18

182 687 381
91 515 524
274 202 905
275 403 856
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2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย เจาหนี้อื่น และคาใชจายคางจาย
บริษัทแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

เจาหนี้การคา
(เปนสวนหนึ่งของยอดรวมเจาหนี้การคาใน
งบดุล)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม

-

-

1

2

5 023 302
240 000

-

24

5 263 302

-

1

เงินกูยืมระยะสั้น
(อัตราดอกเบี้ยตอป)
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมจากกรรมการ (รอยละ 6)

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย
บริษัทรวม
รวม
เจาหนี้อื่น
บริษัทรวม
รวม
คาใชจายคางจาย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม

39 207
39 207

206 667
206 667

-

478
200
-

678
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3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อเงินลงทุน และการขาย
เงินลงทุน บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังเชน
การขายเงินลงทุน
วันที่ 27 ตุลาคม 2546 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด
จํานวน 3 600 000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ใหแกบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด มีผลขาดทุน จากการขาย
เงินลงทุนดังกลาว จํานวน 0.97 ลานบาท แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน บริษัทไดบันทึกสวนไดเสียของเงิน
ลงทุนดังกลาว จนถึงวันที่ขาย เงินลงทุน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด
จํานวน 4 000 000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ใหแกธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีผลขาดทุน 0.48 ลาน
บาท แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน บริษัทไดบันทึกสวนไดเสียของเงินลงทุนดังกลาว จนถึงวันที่ขายเงินลงทุน
การซื้อเงินลงทุน
วันที่ 9 เมษายน 2546 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด จํานวน 9 993 หุน
ในราคา หุนละ 10 บาทเปนเงินทั้งสิ้น 0.10 ลานบาท
วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด จํานวน
39 990 000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาทเปนเงินทั้งสิ้น 399.90 ลานบาท
วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัทบริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด จาก
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จํานวน 4 999 993 หุนในราคาหุนละ 10.25 บาทเปนเงินทั้งสิ้น 51.25
ลานบาท
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 บริษัท ไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
จํานวน551 800 หุนในราคาหุนละ 10 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 5.52 ลานบาท
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4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคารักษาพยาบาล รายได
คาที่ปรึกษาและบริหารงาน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เงินปนผลรับ และ
รายไดอื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
2546
บริษัทยอย
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายสินทรัพย
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ

-

-

บริษัทรวม
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
(บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน)
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
รายไดอื่น

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
796 718
5 962 435
7 110 840
716 912
2 073 750
9 621 174
2 802 798
1 843 292 244

11
11 0
43
41
85
-

82
35
12
42
7

3 462 348
7 690 261
11 646 617
42 685 000
3 370 519

72
16
27 4
30 0
21 9

9

9 179 673
-

36
-

5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก ตนทุนบริหาร ขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุน คาใชจายอื่น ดอกเบี้ยจาย เงินปนผลจาย ซื้อสินทรัพยถาวร และซื้อเงิน

14
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ลงทุนในหุนสามัญ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

บริษัทยอย
ตนทุนบริการ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
คาใชจายอื่น
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ
บริษัทรวม
ตนทุนบริการ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย
ซื้อสินทรัพยถาวร
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ
บุคคลหรือกิจการอืน่ ที่เกี่ยวของกัน
(บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน)
ตนทุนบริการ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายอื่น
เงินปนผลจาย

-

-

119 231 317
2 802 798
1 843 292 244

56 1
991 8
13 7

-

33 176 320
1 843 658
11 395 260
49 505 060

40
545
11
11
49

450
42
32

-

32 796 900

14
85
-

30 8
-

6. ภาระผูกพันระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการภาระผูกพันระหวางกัน ซึ่งไดแก สัญญารับจางบริหารงานใน
โรงพยาบาล บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล
บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด เปน
ระยะเวลา 5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาตอบแทน 2.5% - 5% (ปที่ 1 - 5) และ 8%
(ตั้งแตปที่ 6) ของกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย สําหรับ
คาตอบแทนของปที่ 1 ถึงปที่ 5 ผูวาจางตกลงพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และใหเริ่มทยอย
ชําระ คาจางบริหารดังกลาวในปที่ 6 เปนตนไป

20 3
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สรุปการเปดเผยรายการบัญชี ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข องกั น ของบริษั ท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของกัน แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน
โดยไมระบุวารายการบัญชีนั้นเกิดจากกิจการใด ยกเวนบางรายการที่จําเปนตองระบุ เชน เงิน
ใหกูยืมระหวางกัน
รายการที่เปดเผยที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้น ลูกหนี้จากการ
จําหนายสินทรัพย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางรับ รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ
เงินทดรองจาย และเงินใหกูยืมระยะยาว
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้จากการซื้อ
สินทรัพย เจาหนี้อื่น และคาใชจายคางจาย
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อเงินลงทุน และการขายเงินลงทุน
- รายได ร ะหว า งกั น ได แ ก รายได ค า รั ก ษาพยาบาล รายได ค า ที่ ป รึ ก ษาและ
บริหารงาน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เงินปนผลรับ และรายไดอื่น
- ค า ใช จ า ยระหว า งกั น ได แ ก ต น ทุ น บริ ห าร ขาดทุ น จากการขายเงิ น ลงทุ น
คาใชจายอื่น ดอกเบี้ยจาย เงินปนผลจาย ซื้อสินทรัพยถาวร และซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ
- ภาระผูกพันระหวางกัน ไดแก สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล
2.2 บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ แสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งการเปดเผยรายการบัญชี
มีเพียงรายการเดียว สําหรับรายการบัญชีที่เกี่ยวของกันอื่นๆ บริษัทฯ อาจเปดเผยในเอกสารอื่น
หรืออาจมิไดเปดเผยไว หรืออาจไมมีรายการบัญชีที่เกี่ยวของกันอื่นๆ เพิ่มเติมก็ได
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รายการที่เปดเผย
1. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัท เปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน – สุทธิ โดยแสดงรายการ ดังนี้

สัญชาติ ประเภทกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จํากัด
ไทย
บริษัท พิษณุโลกอินเตอรเวชการ จํากัด
ไทย
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2547
2546
2.67
2.67
9.38
9.38

ลานบาท
2547
4.00
15.00
19.00
(19.00)
-

2546
4.00
15.00
19.00
(19.00)
-

2. คาใชจายระหวางกัน
บริษัท มีรายการคาใชจายระหวางกันรายการเดียว คือ คาตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยแสดงรายการ ดังนี้
บาท
คาตอบแทนกรรมการ

2547
1 087 700

2546
844 000

รายการที่ไมเปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
2. หนี้สินระหวางกัน
3. รายไดระหวางกัน
4. ภาระผูกพันระหวางกัน
2.3 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ แสดงรายการบัญชีระหวางกันที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 เรื่อง
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน การแสดงรายการบัญชีนั้น บริษัทฯ ไดแยกรายการ
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บัญชีตามรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และมีการอธิบายรายการบัญชีบางรายการ
เพิ่มเติมไวดวย
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้ และเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกบริษัทยอย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด
ลูกหนี้ - บริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

528 778
35 000 000

742 732
30 500 000

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกันระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้คาหุน บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด
เจาหนี้คาหุน - บริษัทยอย

2 350 000

-

3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

บริษัท เฮลธลิ้งค
จํากัด

ทุนชําระแลว
2547
2546
ลานบาท
ลานบาท
220

200

สัดสวนเงินลงทุน
2547
2546
%
%
42.0

41.5

วิธีราคาทุน
2547
2546

วิธีสวนไดเสีย
2547
2546

90 050 000 83 000 000 46 812 663 51 622 389

4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก ดอกเบี้ยรับ บริษัทแสดงในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2547
2546
รายการธุรกิจกับ
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ดอกเบี้ยรับ

1 940

นโยบายการ
กําหนดราคา

1 451 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป

5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก คาเชาสํานักงาน บริษัทแสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2547
2546
รายการธุรกิจกับ
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาเชาสํานักงาน

รายการที่ไมเปดเผย
1. ภาระผูกพันระหวางกัน

60

นโยบายการ
กําหนดราคา

60 ตามสัญญาที่ตกลงกัน
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สรุ ป การเป ด เผยรายการบั ญ ชี ร ะหว า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ของบริ ษั ท
โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรายชื่ อของบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งมีบริษั ทเดียว แลวจึงแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง ภาระผูกพันระหวางกัน
รายการบัญชีระหวางกันที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก ลูกหนี้ และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้คาหุน
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อขายเงินลงทุน
- รายไดระหวางกัน ไดแก ดอกเบี้ยรับ
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก คาเชาสํานักงาน
2.4 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมมีการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปดเผยไวที่เอกสาร หรืออาจมิได
เปดเผยไวก็ได หรืออาจไมมีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันก็ได
2.5 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ แสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 6 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งการแสดงรายการดังกลาว
จะแสดงในตาราง โดยแยกรายการบัญชีตามกลุมธุรกิจ กลาวคือ รายการบัญชีระหวางกันกับ
บริษัทยอย จะแยกตางหากจากรายการบัญชีระหวางกันกับบริษัทรวม ทั้งนี้ การแสดงรายการ
ดังกลาว ไมไดแสดงชื่อของบริษัทที่เกิดรายการบัญชีนั้นๆ อยางไรก็ตาม บริษัทไดแสดงขอมูล
เพิ่มเติมของรายการบัญชีไวดานทายของตาราง
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริ ษั ท เป ด เผยรายการสิ น ทรั พ ย ร ะหว า งกั น ซึ่ ง ได แ ก เงิ น ให กู ยื ม ระยะสั้ น และ
ดอกเบี้ยคางรับ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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งบการเงินรวม
2547
2546
เงินใหกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อดีตบริษัทยอย
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎรระยอง จํากัด
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย
บริษัท ไวทัลไลฟ จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
150
50
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริ ษั ท โกลเบิ ล แคร โซลู ชั่ น (ประเทศไทย)
217 101 183 655
จํากัด
มูลนิธิ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
212
145 437
รวม
430 101 329 142

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

39 4
(39 4

39 431 842
(39 431 842)
-

24 7

8 564 537

-

150

50

217 6

2 584 971

212 2
25 1

300
11 149 858

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เงินกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคาง
จาย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินรวม
2547
2546
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย – กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท บํารุงราษฎร เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด
-

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

1

-

3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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ทุนที่ชําระแลว
2547
2546

บริษัท
บริษัทยอย

บริษัท บํารุงราษฎร เมดิคอล
เซ็นเตอร จํากัด
958 953 608 1 198 692 010
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอร
เนชัน่ แนล จํากัด
1 000 000
1 000 000
บริษัท ไวทัลไลฟ จํากัด
31 500 000 31 500 000
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัท แอล เอส คลินนิง่
1 250 000
1 250 000
จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมเงินลงทุน

สัดสวนเงินลงทุน
2547
2546
รอยละ รอยละ

วิธีราคาทุน
2547
2546

เงินลงทุน

วิธีสวนไดเสีย
2547
2546

100.00

97.45 1 691 902 972 1 470 679 626

1 077 599 756

767 446 011

100.00
100.00

99.94
100.00

23 596
(23 114 011)
1 054 509 341

329 128
(13 085 206)
754 689 933

25.00

25.00

209 354

209 354

209 354
1 054 718 695

209 354
754 899 287

999 400
999 400
25 610 000 25 610 000
1 718 512 372 1 497 289 026
312 500

312 500

312 500
312 500
1 718 824 872 1 497 601 526

4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคาเชา รายไดคาธรรมเนียม
ชดเชยการเสียโอกาสทางธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ คาบริการรับ เงินปนผลรับ และ คาที่ปรึกษารับ
บริ ษั ท แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เรื่ อ ง รายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาเชา
รายไดคาธรรมเนียมชดเชยการเสียโอกาสทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ

คาบริการรับ
คาที่ปรึกษารับ
เงินปนผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาบริการรับ
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายกําหนดราคา

2546

40.6
25.5
2.0

45.0
25.5
1.9

3.3
24.8
239.7

0.6
-

ตามสัญญา ก)
ตามสัญญา ข)
รอยละ 11 ตอป และอัตรา
MLR ลบอัตรา รอยละ 0.5
ตอป (2546: รอยละ 1.12 1.38 5 11 ตอป)
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามสัญญา ค)
หุนละ 2 บาท

1.0
1.9
12.9

2.4
9.4

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามสัญญา จ)
อัตรา MLR ตอป
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5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก คาเชาจาย ดอกเบี้ยจาย คา
บริจาค ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร และคาบริการจาย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาเชาจาย
ดอกเบี้ยจาย
จายคาตอบแทนในการซื้อกิจการโรงพยาบาลสุทธิ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาเชาจาย
คาบริจาคจาย
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาเชาจาย

นโยบายกําหนดราคา

2546

35.0
26.0

-

772.2

-

19.6
0.6
415.2
19.6

16.6
16.6

ตามสัญญา ง)
อัตรา MLR ลบอัตรารอยละ
0.45 ตอป
ราคาตามบัญชีบวกกําไร
ตามสัญญา ฉ)
ตามสัญญา ช)
ตามสัญญา ฉ)

6. ภาระผูกพันระหวางกัน
บริ ษั ท เป ด เผยรายการภาระผู ก พั น ระหว า งกั น ซึ่ ง ได แ ก สั ญ ญาซื้ อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร สัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาเชาอาคาร บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
1. บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (อาคารบีเอชทาวเวอร) กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2543 คาเชาจายจํานวนดังกลาวคํานวณขึ้นใน
อัตรารอยละ 75 ของรายไดสุทธิ (รายรับรวมหักรายจายรวม) จากการใหเชาชวง แตไมนอยกวาปละ 8
ลานบาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 ธนาคารไดอนุมัติใหบริษัทฯตอสัญญาเชาออกไปอีก 1 ป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2547 และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ธนาคารได
อนุมัติให ตอสัญญาเชาออกไปอีก 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2548 ซึ่ง
อัตราคาเชาและเงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
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2. ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไดทําสัญญากับบริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนทั้งสิ้น 10.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่ง
บริษัทฯไดชําระคาโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวแลวจํานวน 9.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัท บํารุง
ราษฎร เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัดตองจายคาบริการในการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแก
บริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด คาบริการคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มี
จํานวน 7.7 ลานบาท ไดบันทึกรวมอยูในบัญชีเจาหนี้อื่นในงบการเงินรวม

สรุปการเปดเผยรายการบัญชี ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข องกั น ของบริษั ท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
เปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน ไมระบุ
วารายการบัญชีนั้นเกิดจากกิจการใด ยกเวนบางรายการที่จําเปนตองระบุกิจการที่เกี่ยวของ
เชน รายการเงินใหกูยืมระหวางกัน
รายการที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก เงินใหกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางรับ
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เงินกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางจาย
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อขายเงินลงทุน
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคาเชา รายไดคาธรรมเนียมชดเชยการเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ คาบริการรับ เงินปนผลรับ และ คาที่ปรึกษารับ
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก คาเชาจาย ดอกเบี้ยจาย คาบริจาค ซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร และคาบริการจาย
- ภาระผูกพันระหวางกัน เชน สัญญาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร สัญญาเชาพื้นที่
และสัญญาเชาอาคาร เปนตน
2.6 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบริษัทยอย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดย
การเปดเผยรายการบัญชีดังกลาวนั้น บริษัทฯ ไดแสดงในรูปแบบของตาราง ซึ่งรายการบัญชีที่
เกิดขึ้นนั้นจะแยกตามรายชื่อของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไมมีขอมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตารางที่ดังกลาว
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รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้ และสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
หนวย : พันบาท
งบดุลรวมเฉพาะรายการ
งบดุลเฉพาะของบริษัท
กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ป 2547
ป 2546
ป 2547
ป 2546
ลูกหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้บริษัทยอย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด
บริษัท แพทยไทย 88 จํากัด
บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด
ลูกหนี้บริษัทยอยของบริษัทยอย
บริษัท โรงพยาบาลแมกลอง จํากัด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินทดรองจาย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด

-

-

5 713
5
4 594

5 696
1 957
2 489

-

-

4 529
14 841

2 264
12 406

-

-

-

132

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้ บริษัทแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
หนวย : พันบาท
งบดุลรวมเฉพาะรายการ
งบดุลเฉพาะของบริษัท
กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ป 2547
ป 2546
ป 2547
ป 2546
เจาหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้บริษัทยอย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด
บริษัท แพทยไทย 88 จํากัด
บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด
เจาหนี้บริษัทยอยของบริษัทยอย
บริษัท โรงพยาบาลแมกลอง จํากัด

-

-

1 661
19 455
204

967
27 630
143

-

-

833
22 153

678
29 418
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3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง เงินลงทุนระหวางกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจกรรม

ลักษณะ
ความสัมพันธ

โรงพยาบาลมหาชัย 2 รักษาโรค
ทั่วไป ขนาด 120 เตียง
ซื้อ-ขาย ยาและเวชภัณฑและ
ใหบริการรถเอ็กซเรย แลป
โรงพยาบาลเพชรรัชตรักษาโรค
ทั่วไป ขนาด 100 เตียง

ถือหุนและ/หรือ
กรรมการวมกัน
ถือหุนและ/หรือ
กรรมการวมกัน
ถือหุนและ/หรือ
กรรมการวมกัน

ทุนชําระ
แลว(พัน
บาท)

สัดสวน
เงินลงทุน
รอยละ

วิธีราคา
ทุน(พัน
บาท)

วิธีสวน
ไดเสีย
(พัน
บาท)

บริษัทยอย
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด
บริษัท แพทยไทย 88 จํากัด
บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

30 000

94.60

30 015

15 000

75.00

11 250

53 000

88.81

47 566
88 831

4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคาบริการและอื่นๆ บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดังนี้

รายไดคาบริการและอื่น ๆ

หนวย : พันบาท
งบกําไรขาดทุนรวมเฉพาะ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะ
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ของบริษทั
ป 2547
ป 2546
ป 2547
ป 2546
40 779
36 984

5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก ตนทุนคารักษาพยาบาล รายการ
ซื้อเวชภั ณฑ และอุปกรณการแพทย และรายการคาเช ารถยนตกับบริษัท /บุคคลที่เ กี่ยวของ
บริ ษั ท แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เรื่ อ ง รายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้

72
060
(9
937)
56
207
118 330
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ตนทุนคารักษาพยาบาลและบริการอื่น
รายการซื้อเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย
รายการคาเชารถยนตกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

หนวย : พันบาท
งบกําไรขาดทุนรวมเฉพาะ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะ
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ของบริษทั
ป 2547
ป 2546
ป 2547
ป 2546
916
63 550
53 921
50 871
41 724
299
359

รายการที่ไมเปดเผย
1. ภาระผูกพันระหวางกัน
สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข องกั น ของบริษั ท
โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
รายการสินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน และเงินลงทุนระหวางกัน บริษัทจะเปดเผยโดย
ระบุวารายการบัญชีดังกลาวเกิดจากบริษัทใด แตรายการรายไดระหวางกัน และคาใชจายระหวาง
กัน มิไดระบุวาเกิดจากบริษัทใด ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง ภาระผูกพันระหวางกัน
รายการที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก ลุกหนี้ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อเงินลงทุน
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคาบริการและอื่นๆ
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก ตนทุนคารักษาพยาบาล รายการซื้อเวชภัณฑและ
อุปกรณการแพทย และรายการคาเชารถยนตกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
2.7 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางกันไวที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23
เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ โดยการเปดเผยรายการบัญชีระหวางกันดังกลาว
นั้น บริษัทฯ ไดแสดงในรูปแบบตาราง ซึ่งบางรายการบัญชีจะระบุชื่อกิจการที่เกี่ยวของดวย แต
บางรายการไมระบุชื่อกิจการ เพียงแคระบุเปนกลุมบริษัทที่เกี่ยวของเทานั้น เชน รายการที่เกิดจาก
บริษัทยอย แตไมระบุวาจากบริษัทใด
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รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้การคา เงินปนผลคางรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินใหกูยืมระยะยาว ดอกเบี้ยคางรับ และรายไดคางรับ
บริ ษั ท แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เรื่ อ ง รายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
รายการที่เกี่ยวของกันในงบดุล
1. ลูกหนี้การคา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
2. เงินปนผลคางรับ
- บริษัทรวม
3. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 7.2)
4. เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 8)
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
รวม
5. ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ (หมายเหตุ 9 และ 21.2)
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
รวม
6. รายไดคางรับ
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม
2547

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

2546

807 6
39 2
846 8

891 8
345 6
12

15
807 6
39 2
23

894
891
345
2

150 0
180 7

150 0
170 8

150 0
111 7

150
105

38 6
40 1
86
87 5

88 9
167 1

38
40
8
87

8
16

10 77
10 77
15 000
61 234
76 234

256 1
-

10

25

10

-

15
61
76

-

-

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย
และเงินทดรองจาย เงินกูยืมระยะสั้น และ ดอกเบี้ยคางจาย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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งบการเงินรวม

รายการที่เกี่ยวของกันในงบดุล
1. เจาหนี้การคา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
รวม
2. คาใชจายคางจายและเงินทดรองจาย
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม
3. เงินกูยืมระยะสั้น
- บริษัท เทพปญญาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม
4. ดอกเบี้ยคางจาย
- บริษัทรวม
- บริษัท เทพปญญาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม

2547

2546

-

-

237 626
830 691
4 062
12 624
1 085 003

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
116 9
478 1
19 1
827 5
14

90 950
472 000
562 950

-

15 000 000
30 200 000
45 200 000
5 918

693 5

90 9

11 0
20
157 1
170 3

1
25
-

-

-

46 849
56 555
109 322

-

90 9

50
15 0
20 8
40 8

-

166 1
523 3
40

-

39
-

27 7
27 7

-

2
2
-

51 5
51 5

15
16

3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง เงินลงทุนระหวางกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทยอย
1. บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จํากัด
บริษัทรวม
1. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมราม จํากัด
2. บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด
3. บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
4. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จํากัด
5. บริษัท สินแพทย จํากัด
6. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม จํากัด
รวมงบการเงินเฉพาะบริษัท

สัดสวนการถือหุน %
2547
2546

ตามวิธีราคาทุน
2547
2546

ตามวิธีสวนไดเสีย
2547
2546

50.00

50.00

299

299

33.13
30.00
40.00
42.95
40.00

33.13
30.00
40.00
40.00
42.95
40.00

107 000
3
20
117
107
140

107
3
40
20
117
107
180

328
-

321
-

1
-

1
-

201
-

172
-

203

173
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4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย รายได จ ากการขายอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย รายได ค าที่ ป รึ ก ษาและ
คาบริการเครื่องมือแพทย และดอกเบี้ยรับ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง
รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
รายการที่เกี่ยวของกันในงบกําไรขาดทุน
1. รายไดคารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
รวม
2. รายไดจากการขายอุปกรณและเครื่องมือแพทย
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท เทพปญญาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
รวม
3. รายไดคาที่ปรึกษาและคาบริการเครื่องมือแพทย
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท เทพปญญาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
รวม
4. ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2547
3 990 464
715
3 991 179

-

-

-

29 092
25 155
33 082
19 104
106 433
4 137 705
135 685
191 209
172 803
21 420
4 658 822
10 531 111
6 436 911
3 863 313
20 831 335

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

2546

37
752 9
128 0
46

-

4 262 875
3 990 464
715
8 254 054

1 341 290
3 799 430
752 938
128 047
6 021 705

73 654
29 092
25 155
33 082
19 104
180 087

-

35 460
17
236 9
315 4

30
22
18 9
90
28 0

41
135 6
191 2
172 8
21 4
46
10 5
64
38
20 8

23
31
-

1
2
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5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก คาซอมแซมเครื่องมือแพทย ซื้อ
ยา คาเชาอุปกรณและเครื่องมือแพทย และดอกเบี้ยจาย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
รายการที่เกี่ยวของกันในงบกําไรขาดทุน
1. คาซอมแซมเครื่องมือแพทย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
2. ซื้อยา
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
รวม
3. คาเชาอุปกรณและเครื่องมือแพทย
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
รวม
4. ดอกเบี้ยจาย
- บริษัทรวม
- บริษัท เทพปญญาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

3 475 360
3 475 360

203 3 3 475 360
499 9
703 2 3 475 360

203 300

2 707 576
73 517
13 762
2 794 855

1 1 1 880 214
38 6 73 517

1 105 970
38 605

-

72 8
300 0
372 8

288 520
288 520
5 918
68 135
235 721
639 572
1 326 905
2 276 251

203 300

1 1 1 953 731

-

-

70 2
136 3
945 0
11

1 144 575

-

-

68 135
130 310
1 296 354
1 494 799

70 274
945 073
1 015 347

รายการที่ไมเปดเผย
1. ภาระผูกพันระหวางกัน
สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข องกั น ของบริษั ท
โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
แสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงรายการบัญชีระหวางกันแลว
จึงแสดงกลุมกิจการที่เกิดรายการระหวางกัน แตมิไดระบุชื่อกิจการ ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย
เรื่อง ภาระผูกพันระหวางกัน
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รายการที่เปดเผย ไดแก
- สิ น ทรั พ ย ร ะหว า งกั น ได แ ก ลู ก หนี้ ก ารค า เงิ น ป น ผลค า งรั บ เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพยเผื่อขาย เงินใหกูยืมระยะยาว ดอกเบี้ยคางรับ และรายไดคางรับ
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้การคา คาใชจายคางจายและเงินทดรองจาย เงิน
กูยืมระยะสั้น และ ดอกเบี้ยคางจาย
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อขายเงินลงทุน
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย รายได
จากการขายอุปกรณและเครื่องมือแพทย รายไดคาที่ปรึกษาและคาบริการเครื่องมือแพทย และ
ดอกเบี้ยรับ
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก คาซอมแซมเครื่องมือแพทย ซื้อยา คาเชาอุปกรณ
และเครื่องมือแพทย และดอกเบี้ยจาย
2.8 บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 5 เรื่อง รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงในรูปแบบของ
ตาราง ซึ่งบริษัทฯ ไดแยกชื่อของกิจการที่เกี่ยวของกันจากนั้นจึงแสดงตามดวยรายการบัญชีที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไวดานลางของตารางดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก เงินทดรองจาย และ ลูกหนี้และ
เงินใหกูยืม บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ
31 ธ.ค. 2547
31 ธ.ค. 2546
บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
(กรรมการรวมกัน)
- เงินทดรองจาย
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
จายคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
- ลูกหนี้และเงินใหกูยืม
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
จายคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

31 ธ.ค. 2547

31 ธ.ค. 2546

239
(239)
-

239
239

27 635
(490)
27 145

27 3
10
(750)
27 6

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้เงินทดรองจาย เงินกูยืมจาก
กรรมการ และดอกเบี้ยคางจายกรรมการ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง
รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ
31 ธ.ค. 2547
31 ธ.ค. 2546
บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
(กรรมการรวมกัน)
- เจาหนี้เงินทดรองจาย
- เงินกูยืมจากกรรมการ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่
เกี่ยวของกัน
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
จายคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
- ดอกเบี้ยคางจายกรรมการ

31 ธ.ค. 2547

417

31 ธ.ค. 2546

-

3 390
2 200
(100)
5 490
26

390
38
(800)
33
-
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3. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคาเชา รายไดคาบริการใน
การสงตัวผูปวย และดอกเบี้ยรับ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการ
บัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด
- รายไดคาบริการในการสงตัวผูปวย

ความสัมพันธ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546
2547
บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทรวม

- ดอกเบี้ยรับ

ลูกหนี้อื่น
- รายไดคาเชา

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546

นโยบายการ
กําหนดราคา

1 176

236

ราคาตลาด

-

125 อัตรารอยละ 2.00
และ รอยละ 6.00
ตอป ตามลําดับ

บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน

60

60 เปนไปตามสัญญาที่
ตกลงรวมกัน

4. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก ซื้อยาและเวชภัณฑ และตนทุน
การใหบริการ บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด
- ซื้อยาและเวชภัณฑ

ความสัมพันธ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546

นโยบายการ
กําหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทรวม

- ตนทุนการใหบริการ

รายการที่ไมเปดเผย
1. เงินลงทุนระหวางกัน
2. ภาระผูกพันระหวางกัน

485

64

ราคาทุน

1 337

91

ราคาตลาด
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สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวของกั น ของบริษัท
โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
แสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงรายชื่อบริษัท แลว
จึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน ทั้งนี้ บริษัท ไมมีการเปดเผย เรื่อง และภาระผูกพันระหวางกัน
รายการที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก เงินทดรองจาย และ ลูกหนี้และเงินใหกูยืม
- หนี้ สิน ระหว างกั น ไดแ ก เจา หนี้เ งิ นทดรองจ าย เงิน กูยื มจากกรรมการ และ
ดอกเบี้ยคางจายกรรมการ
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคาบริการในการสงตัวผูปวย และดอกเบี้ยรับ
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก ซื้อยาและเวชภัณฑ และตนทุนการใหบริการ
2.9 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงใน
รูปแบบตาราง ซึ่งการแสดงรายการบัญชีจะแสดงชื่อของกิจการที่เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้นๆ
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้การคา ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และเงินใหกูยืมระยะยาว บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

บจ. พัฒนาการเวชกิจ

12 624

803 894

12 624

803 894

บจ. ออลเอ็กซเปรท

192 095

-

192 095

-

204 719

803 894

204 719

803 894

ลูกหนี้การคา
- บริษัทรวม

รวม
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

1 135 325

868 927

1 135 325

868 927

-

-

206 675

210 097

บจ. พัฒนาการเวชกิจ

-

26 460

-

26 460

บจ. ออลเอ็กซเปรท

342 887

-

342 887

-

342 887

26 460

549 562

236 557

5.0

6.0

5.0

6.0

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

ดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอูทอง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
-บริษัทยอย
บจ. วิภาวดี แมนชั่น
- บริษัทรวม

รวม
เงินใหกูยืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอูทอง

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เงินกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางจาย และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป

4.5

4.5

4.5

4.5

- บุคคลที่เกี่ยวของกัน

28 000 000

31 000 000

28 000 000

31 000 000

400 000

-

400 000

-

เงินกูยืมระยะสั้นจาก

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรับลวงหนา
- บริษัทรวม
บจ. ออลเอ็กซเปรท
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

-

-

1 424 017

1 256 490

55 233

61 151

55 233

61 151

คาใชจายคางจาย
- บริษัทยอย
บจ. วิภาวดี แมนชั่น
ดอกเบี้ยคางจาย
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน

3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัทแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้

ประเภท
กิจการ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บจ. โรงพยาบาลเจาพระยา (มหาชน)
โรงพยาบาล
บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอูทอง
โรงพยาบาล
บจ. วิภาวดี คอนซัลแทนต
ที่ปรึกษา
บจ. กาญจนบุรีเฮลทเซ็นเตอร
สันทนาการ
บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ
โรงพยาบาล
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน – สุทธิ

ทุน
ชําระแลว
(บาท)
471,214,710
50,000,000
1,000,000
100,000,000
15,000,000

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)
6.87
6.00
10.00
2.50
10.00

จํานวนเงิน
(บาท)
52,993,509
3,000,000
100,000
2,500,000
1,500,000
60,093,509
(2,500,000)
57,593,509

4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคารักษาพยาบาล รายไดคาเชา
และบริการ และรายไดอื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

779 041

714 502

779 041

3 410 346

-

-

12 600 000

12 000 000

บจ. พัฒนาการเวชกิจ

137 500

2 813 710

137 500

3 000 000

บจ. ออลเอ็กซเปรท

400 000

-

400 000

-

537 500

2 813 710

13 137 500

15 000 000

411 370

-

411 370

-

258 552
669 922

315 647
315 647

258 552
669 922

315 647
315 647

2 251 574

-

2 251 574

-

รายไดคา รักษาพยาบาลคนไขประกันสังคม
- บริษัทรวม
บจ. พัฒนาการเวชกิจ
รายไดคาเชาและบริการ
- บริษัทยอย
บจ. วิภาวดี แมนชั่น
-บริษัทรวม

รวม
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทรวม
บจ. พัฒนาการเวชกิจ
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอูทอง
รวม
รายไดอื่นๆ
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บมจ. โรงพยาบาลเจาพระยา

5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก คาใชจายในการขายและบริหาร
และดอกเบี้ยจาย บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

2547

2546

บจ. วิภาวดี แมนชั่น
ดอกเบี้ยจาย

-

-

17 669 080

16 427 189

- บุคคลที่เกี่ยวของกัน

1 336 562

1 766 240

1 336 562

1 766 240

คาใชจายในการขายและบริหาร
- บริษัทยอย

6. ภาระผูกพันระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการภาระผูกพันระหวางกัน ซึ่งไดแก สัญญาเชาระยะยาว บริษัทแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทไดใหบริษัทยอยเชาอาคารโรงพยาบาลวิภาวดี อาคาร 2 บางสวน เพื่อใหบริการบุคคลภายนอก
เชาเปนสํานักงานและที่พักอาศัย กําหนดคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 60 000 บาท เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม 2543 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2544 บริษัทไดทําสัญญาเชาฉบับใหมโดยมีกําหนดระยะเวลา
เชา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในกรณีที่อายุสัญญาเชานี้สิ้นสุดลง หาก
คูสัญญามิไดตกลงทําสัญญาฉบับใหมไมวากรณีใด ๆ ใหถือวาสัญญามีผลบังคับใชตามเงื่อนไขเดิม
ตอไปอีก 3 ป และกําหนดคาตอบแทนเดือนละ 100 000 บาท ตอชั้นที่มีการเปดใชเต็มพื้นที่เชา
ในป 2547 บริษัทไดใหบริษัท ออลเอ็กซเปรท จํากัด เชาพื้นที่ ชั้น 17 ของโรงพยาบาลวิภาวดี อาคาร 2 เพื่อ
ใหบริการเสริมสุขภาพและความงาม กําหนดคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 100 000 บาท มีกําหนดระยะเวลา
เชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราคาเชาดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้น
50% ในรอบปที่ 3 ของระยะเวลาการเชา

สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัท
โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดง
รายการบัญชีระหวางกัน แลวระบุวารายการบัญชีดังกลาวเกิดจากบริษัทใด
รายการที่เปดเผย ไดแก
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- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก ลูกหนี้การคา ดอกเบี้ยคางรับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
และเงินใหกูยืมระยะยาว
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เงินกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อขายเงินลงทุน
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคารักษาพยาบาล รายไดคาเชาและบริการ และรายไดอื่น
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก คาใชจายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจาย
- ภาระผูกพันระหวางกัน ไดแก สัญญาเชาระยะยาว
2.10 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ซึ่งรายการบัญชีดังกลาวมิได
ระบุชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของนั้น บอกเพียงแตเปนคณะกรรมการเทานั้น
รายการที่เปดเผย
1. คาใชจายระหวางกัน
บริ ษั ทมี รายการบัญชีร ะหวางบุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ ยวข องกัน เพียงรายการเดีย ว คือ
คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชี
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บริษัทมีรายการบัญชีบางสวนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผู
ถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
บาท
คาตอบแทนกรรมการ

รายการที่ไมเปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
2. หนี้สินระหวางกัน
3. เงินลงทุนระหวางกัน

2547
5 377 500

2546
5 564 500
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4. รายไดระหวางกัน
5. ภาระผูกพันระหวางกัน
2.11 บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ไดเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 8 เรื่อง รายการบัญชีระหวางบริษัท และบริษัทหรือผูที่เกี่ยวของกัน การ
เปดเผยจะแสดงในรูปแบบตาราง ซึ่งจะแยกตามรายการบัญชี และแสดงรายชื่อของบริษัทที่
เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้นๆ นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไวดานลางของตารางของ
รายการบัญชีดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริ ษั ท เป ด เผยรายการสิ น ทรั พ ย ร ะหว า งกั น ซึ่ ง ได แ ก เงิ น ทดรอง เงิ น ให กู ยื ม
ดอกเบี้ยคางรับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง
รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2547

2546

11 851 462
(11 785 119)

11 823 749
(11 785 119)

บริษัท เขาใหญสปา จํากัด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

66 343
288 350
(288 350)

38 630
288 350
(288 350)

บริษัท เซอรจิเทค จํากัด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10 621 683
(10 621 683)

10 621 683
(10 621 683)

66 343

38 630

เงินทดรองแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมเงินทดรองแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
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บาท
2547

2546

บริษัท โรงพยาบาลเทพารักษ จํากัด (มหาชน)

12 377 143

7 937 143

บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

4 853 368

6 053 368

บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด

1 900 000

1 900 000

2 500 000

2 500 000

21 630 511

18 390 511

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(20 207 143)

(15 767 143)

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

1 423 368

2 623 368

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม

บริษัทอื่น
บริษัท แมเนจเมนท เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
รวม

บาท
ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลเทพารักษ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด
บริษัท เขาใหญสปา จํากัด
บริษัท เซอรจิเทค จํากัด
บริษัทอื่น
บริษัท แมเนจเมนท เซอรวิส พารทเนอร จํากัด

2547

2546

2 434 189
(6 178 408)
403 353
1 009 413

2 434 189
(6 178 408)
403 353
721 482

455 520

455 520
บาท

2547

2546

รายไดคางรับ - บริษัท นวเวช จํากัด

24 592 476

24 592 476

ลูกหนี้อื่น - นายณัฐวัฒน จรูญศรี

18 800 000

18 800 000

149 500 000

149 500 000

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- บริษัท จุลดิศ ริเวอร แมนชั่น จํากัด

84

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้การคา หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริ ษั ท แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เรื่ อ ง รายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
2547

2546

เจาหนี้การคา - บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

861 195

836 941

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

197 856

197 856

3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก การซื้อขายเงินลงทุน บริษัทแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภท
ของธุรกิจ

บริษัทรวม
บริษัท โรงพยาบาลเทพารักษ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เขาใหญสปา จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

สัดสวน
เงินลงทุน
รอยละ

เงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
(บาท)

โรงพยาบาล

38.33

22 997 770

ศูนยสุขภาพ

48.00

144 000 000

เงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
(บาท)

เงิน
ผลขาดทุน
ที่เกินกวา
ปนผล
มูลคาเงินลงทุน (บาท)
(บาท)

-

-

144 000 000
(144 000 000)
-

บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ โรงพยาบาล
จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

48.00

247 500 000

-

180 759 162
(180 759 162)

-

บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

ขายอุปกรณ
การแพทย

40.00

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย(ผลขาดทุนที่เกินมูลคาเงินลงทุน)

23 844 609

-

(57 870 593)

-

-

(57 870 593)

-
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4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคาซักรีด บริษัทแสดงในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
นโยบายราคา

2547

2546

รายไดคาซักรีด บริษัท เปาโล เมดิค จํากัด

ราคาตลาด

-

1 721 496

5. คาใชจายระหวางกัน
บริ ษั ท เป ด เผยรายการค า ใช จ า ยระหว า งกั น ซึ่ ง ได แ ก ต น ทุ น ในการรั ก ษาพยาบาล
คาใชจายในการฝกอบรม บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
นโยบายราคา

2547

2546

ตนทุนในการรักษาพยาบาล บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

ราคาตลาด

-

693 008

คาใชจายในการฝกอบรม บริษัท เขาใหญ รีสอรท แอนด สปา โฮเต็ล จํากัด

รายการที่ไมเปดเผย
1. ภาระผูกพันระหวางกัน

ราคาตลาด

1 174 295

2 747 542
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สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ บริษัท
ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย
แสดงรายการบัญชีระหวางกัน แลวระบุวารายการบัญชีดังกลาวเกิดจากบริษัทใด ทั้งนี้ บริษัท
ไมไดเปดเผย เรื่อง ภาระผูกพันระหวางกัน
รายการที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก เงินทดรอง เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ สินทรัพย
หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้การคา หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนระหวางกัน และเงินลงทุนระยะยาว
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคาซักรีด
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก ตนทุนในการรักษาพยาบาล คาใชจายในการฝกอบรม
2.12 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงในรูปแบบตาราง
ซึ่งจะระบุกลุมของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของแลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน ทั้งนี้ จะไม
ระบุรายชื่อของบริษัทที่เกิดรายการบัญชีระหวางกัน กลาวคือ กลุมผูถือหุนรายใหญ กลุมบริษัท
ยอย กลุมบริษัทรวม แตจะไมระบุรายชื่อวารายการบัญชีดังกลาวเกิดจากบุคคลหรือกิจการใด
รายการที่เปดเผย
1. สินทรัพยระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการสินทรัพยระหวางกัน ซึ่งไดแก ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้

87

บาท
งบการเงินรวม
2547
ลูกหนี้การคา
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

2546

490 648
134 175
440 228
1 065 051

1 196 060
78 462
215 842
1 490 364

624 486
455 196
6 599
1 086 281

490 648
134 175
440 228
1 065 051

758 664
373 755
17 799 849
18 932 268

624 486
446 787
455 196
6 599
1 533 068

1 196 060
78 462
215 842
1 490 364
758 664
373 755
17 799 849
18 932 268

2. หนี้สินระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการหนี้สินระหวางกัน ซึ่งไดแก เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น บริษัท
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
เจาหนี้การคา
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม

5 142 256
240 900
5 383 156

2546
2 432 314
9 472 991
11 905 305

60 000

18 800
738 300
6 657
763 757

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
3 190 182
5 142 256
240 900
8 573 338

2 432 314
9 472 991
11 905 305

-

-

18 800
738 300
6 657
763 757

-
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3. เงินลงทุนระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการเงินลงทุนระหวางกัน ซึ่งไดแก เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัท
รวม บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้
ประเภทกิจการ

บริษัทรวม
บริษัท รวมแพทยศรีราชา จํากัด
โรงพยาบาล
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส
เซ็นทรัลแลป
จํากัด
บริษัท โซเด็กซโฮ ซัพพอรท เซอรวิส บริหารการ
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดการ
รวม

ทุนชําระ
แลว
(พันบาท)

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

ตามวิธี
ราคาทุน

ตามวิธี
สวนได
เสีย

187,510
75,000

30
21

56,253
15,782

55,999
18,533

1,000

26

1,300

1,288

73,335

75,820

4. รายไดระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการรายไดระหวางกัน ซึ่งไดแก รายไดคาบริการและอื่นๆ รายไดคาที่
ปรึกษาและบริหารงาน บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2547
ผูถือหุนรายใหญ
รายไดคาบริการและอืน่ ๆ
คาใชจายอื่น
บริษัทยอย
รายไดคาบริการและอืน่ ๆ
คาใชจายอื่น
บริษัทรวม
รายไดคาทีป่ รึกษาและบริหารงาน
รายไดคาบริการและอืน่ ๆ
รายไดจากการชําระบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทรวม

11 024 879
3 525 444

2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

10 229 42
5 100 816

11 024 879
3 525 444

-

-

1 672 410
13 547 134

3 890 930
2 258 095
-

2 965 632
1 337 261
926 758

3 890 930
2 258 095
-

10 229 42
5 100 816
2 965 632
1 337 261
926 758
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บาท
งบการเงินรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
(บริษทั ที่มกี รรมการรวมกัน)
รายไดคาบริการและอืน่ ๆ
รายไดจากการขายสินทรัพย

2547

2546

4 231 196
-

2 288 758
772 515

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

4 231 196
-

2 288 758
772 515

5. คาใชจายระหวางกัน
บริษัทเปดเผยรายการคาใชจายระหวางกัน ซึ่งไดแก คาที่ปรึกษาและบริหารงาน และ
คาใชจายอื่น บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
(บริษทั ที่มกี รรมการรวมกัน)
คาที่ปรึกษาและบริหารงาน
คาใชจายอื่น

2547

2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

6 260 437
55 758 768

5 202 489
49 843 710

6 260 437
55 758 768

5 202 489
49 843 710

6. ภาระผูกพันระหวางกัน
บริ ษั ทเป ด เผยรายการภาระผู ก พัน ระหวา งกั น ซึ่ ง ไดแ ก สั ญญารับ จางบริห ารงานใน
โรงพยาบาล และสัญญาเชาระยะยาว บริษัทแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการ
บัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล
บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 ป
และสามารถตอ สัญ ญาออกไปไดอีก โดยคิดคาตอบแทนจากสัดสวนผลการดําเนิ นงานจากยอดรายรับ ตาม
ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา และชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เริ่มชําระงวดแรกตั้งแตเดือน มิถุนายน 2545
สัญญาเชาระยะยาว
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสราง
อาคาร โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเดือนละ 100 000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547
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สรุปการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวของกั น ของบริษัท
สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงกลุมกิจการ
ที่เกี่ยวของ แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน แตมิไดระบุวาเกิดจากกิจการใด
รายการที่เปดเผย ไดแก
- สินทรัพยระหวางกัน ไดแก ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น
- หนี้สินระหวางกัน ไดแก เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น
- เงินลงทุนระหวางกัน ไดแก เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม
- รายไดระหวางกัน ไดแก รายไดคาบริการและอื่นๆ รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
- คาใชจายระหวางกัน ไดแก คาที่ปรึกษาและบริหารงาน และคาใชจายอื่น
- ภาระผูกพันระหวางกัน ไดแก สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล และสัญญาเชา
ระยะยาว
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3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
3.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทตางๆ ในกลุมของบริษัท
โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนด
ขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ไมคิดราคา
4. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
5. ราคาอื่นๆ
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยการบรรยายการกําหนดราคาไวกอนการแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด หรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
หากไมมีราคาตลาดรองรับ ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ ราคาทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย และราคาอื่นๆ
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3.2 บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมมีการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ยอดคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการ
บัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น มีเพียงรายการเดียว คือ คาตอบแทนกรรมการ
3.3 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของ
กัน โดยแสดงในรูปแบบของตารางของรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของที่
เกิดขึ้น และระบุนโยบายการกําหนดราคาตามรายการบัญชีที่เกิดขึ้นดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
2. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547
รายการธุรกิจกับ
บริษัท เฮลธลิ้งค จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาสํานักงาน

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาขายตอ
3. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
4. ไมคิดราคา
5. ราคาอื่นๆ

1 940
60

นโยบายการกําหนดราคา

2546

1 451
60

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป
ตามสัญญาที่ตกลงกัน
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สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยระบุการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาอัตราตามดอกเบี้ย และราคาตาม
สัญญาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาภายนอก/ราคาตลาด ราคา
ขายตอ ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา และราคาอื่นๆ
3.4 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไมมีการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับ
รายการบัญชี ที่เ กิ ดกั บบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ย วของกัน ซึ่งขอมูลดั ง กลา วนั้น บริษัทฯ อาจ
เปดเผยไวที่เอกสารอื่น หรืออาจไมมีการเปดเผย หรืออาจไมมีรายการระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของก็ได
3.5 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของ
กัน โดยแสดงในรูปแบบของตารางของรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของที่
เกิดขึ้น และระบุนโยบายการกําหนดราคาตามรายการบัญชีดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
4. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
5. ราคาอื่นๆ คือ ราคาตามบัญชีบวกกําไร
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาเชา
รายไดคาธรรมเนียมชดเชยการเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ

คาบริการรับ
คาที่ปรึกษารับ
เงินปนผลรับ
คาเชาจาย
ดอกเบี้ยจาย
จายคาตอบแทนในการซื้อกิจการ
โรงพยาบาลสุทธิ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาบริการรับ
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาจาย
คาบริจาคจาย
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร

2546

40.6

45.0

ตามสัญญา ก)

25.5
2.0

25.5
1.9

3.3
24.8
239.7
35.0
26.0

0.6
-

ตามสัญญา ข)
รอยละ 11 ตอป และอัตรา
MLR ลบอัตรา รอยละ 0.5
ตอป (2546: รอยละ 1.12 1.38 5 11 ตอป)
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามสัญญา ค)
หุนละ 2 บาท
ตามสัญญา ง)
อัตรา MLR ลบอัตรารอยละ
0.45 ตอป

772.2

-

1.0
1.9
12.9
19.6
0.6
415.2

2.4
9.4
16.6
-

งบการเงินรวม
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาบริการรับ
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาจาย

นโยบายกําหนดราคา

ราคาตามบัญชีบวกกําไร
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามสัญญา จ)
อัตรา MLR ตอป
ตามสัญญา ฉ)
ตามสัญญา ช)
นโยบายกําหนดราคา

2546
13.8
1.9
17.5
19.6

11.8
2.4
11.9
16.6

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามสัญญา จ)
อัตรา MLR ตอป
ตามสัญญา ฉ)
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รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ไมคิดราคา
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยระบุการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา และราคาตามอัตราดอกเบี้ย สําหรับรายการจายคาตอบแทนในการซื้อกิจการ
โรงพยาบาล จะใชราคาตามบัญชีบวกกําไร ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคา
ขายตอ และไมคิดราคา
3.6 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบริษัท
ยอย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยแยกแสดงนโยบายการกําหนดราคาในรูปแบบของ
ตาราง และระบุนโยบายการกําหนดราคาตามรายการบัญชี
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
3. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
รายการซื้อขายเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย
รายการคาบริการและอื่น ๆ
รายการคาเชารถยนตกับบริษัทของบุคคลที่เกี่ยวของ
ดอกเบี้ยจายแกบุคคลที่เกี่ยวของ

ราคาตลาด
ราคาตลาด และบางรายการ ตามอัตราที่
กําหนดรวมกันซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจ
ราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR – (1.50% ถึง 2.25%)
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รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ไมคิดราคา
4. ราคาอื่นๆ
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยแยกตารางแสดงการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิด
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกั น กอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน นโยบายการ
กําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด ราคาอัตราตามดอกเบี้ย ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน ทั้งนี้
บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา และ
ราคาอื่นๆ
3.7 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน โดยบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
3. ราคาอื่นๆ คือ ราคาที่กูยืมมา
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจตามราคา
ตลาด ยกเวนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมซึ่งบริษัทจะคิดเทากับอัตราตนทุนที่กูยืมมา และการซื้อหลักทรัพย
เผื่อขายจากบริษัทรวมซึ่งซื้อในราคาที่ตกลงรวมกัน

97

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ไมคิดราคา
4. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท แสดงรู ป แบบโดยบรรยายการกํ า หนดราคาไว ก อ นการแสดงรายการบั ญ ชี
ระหวางกัน
นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด ยกเวนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให
กูยืมซึ่งบริษัทจะคิดเทากับอัตราตนทุนที่กูยืมมา และการซื้อหลักทรัพยเผื่อขายจากบริษัทรวม
ซึ่งซื้อในราคาที่ตกลงรวมกัน ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ ราคาทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา และราคาอื่นๆ

3.8 บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 เรื่อง รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยแสดงในรูปแบบของตารางของรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้น
และระบุนโยบายการกําหนดราคาตามรายการบัญชีที่เกิดขึ้นดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
3. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
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ชื่อบริษัท

บริษัท 21 ศตวรรษ เวชกิจ จํากัด

ความสัมพันธ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546

นโยบายการกําหนด
ราคา

บริษัทรวม

- ซื้อยาและเวชภัณฑ

485

64

ราคาทุน

- ตนทุนการใหบริการ

1 337

91

ราคาตลาด

- ขายยาและเวชภัณฑ
- รายไดคาบริการในการสงตัวผูปวย
- ดอกเบี้ยรับ

383
1 176
-

69
236
125

60

60

ลูกหนี้อื่น

ราคาทุน
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 2.00
และ รอยละ 6.00
ตอป ตามลําดับ

บุคคลที่เกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวของ
กัน
กัน

- รายไดคาเชา

เปนไปตามสัญญาที่
ตกลงรวมกัน

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ไมคิดราคา
4. ราคาอื่นๆ
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยระบุการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาทุน ราคาตลาด ราคาอัตราตามดอกเบี้ย
ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ ราคาทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา และราคาอื่นๆ
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3.9 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในขอ 4.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
โดยแยกแสดงนโยบายการกําหนดราคาในรูปแบบของตาราง และระบุนโยบายการกําหนด
ราคาตามรายการบัญชี
รายการที่เปดเผย
1. ไมคิดราคา
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
3. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
4. ราคาอื่นๆ คือ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

นโยบายในการกําหนดราคากับบริษทั ยอยและบริษัทรวม
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
ซื้อสินคา
การค้ําประกัน

นโยบายราคา
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคาราย
อื่น
ไมคิดคาธรรมเนียม

นโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บุคคลและบุคคลอืน่
นโยบายราคา
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือใกลเคียง
รายไดคาเชา
ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา
ซื้อสินคา
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคาราย
อื่น
ดอกเบี้ยจาย
อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือใกลเคียง
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รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาขายตอ
3. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยแยกแสดงตารางระบุการกําหนดราคาไวกอนแสดงรายการ
บัญชีระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก รายการปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับ
ลูกคารายอื่น ราคาตามอัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือใกลเคียง ราคาที่ตกลงรวมกันตาม
สัญญา และไมคิดคาธรรมเนียมสําหรับรายการค้ําประกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยและบริษัท
รวม ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาภายนอก/ราคาตลาด ราคาขายตอ และ
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3.10 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไมมีการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ยอดคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการ
บัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น มีเพียงรายการเดียว คือ คาตอบแทนกรรมการ
3.11 บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 เรื่อง รายการบัญชีระหวางบริษัท และบริษัทหรือผูที่
เกี่ยวของ โดยแสดงในรูปแบบของตารางของรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของที่
เกิดขึ้น และระบุนโยบายการกําหนดราคาตามรายการบัญชีที่เกิดขึ้นดังกลาว
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ไมคิดราคา
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บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
บาท
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
นโยบายราคา

2547

2546

รายไดคาซักรีด บริษัท เปาโล เมดิค จํากัด

ราคาตลาด

-

1 721 496

ราคาตลาด

-

693 008

ตนทุนในการรักษาพยาบาล บริษัท เซอรจิเทค จํากัด
คาใชจายในการฝกอบรม บริษัท เขาใหญ รีสอรท แอนด สปา โฮเต็ล จํากัด

ราคาตลาด

1 174 295

2 747 542

รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน
บริษัท เซอรจิเทค จํากัด

ไมคิดคาธรรมเนียม

-

-

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
4. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
5. ราคาอื่นๆ
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยแสดงนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการ
บัญชีระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด และไมคิดคาธรรมเนียม
สําหรับรายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย และราคา
อื่นๆ
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3.12 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 เรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน โดยบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการที่เปดเผย
1. ราคาภายนอก/ราคาตลาด
2. ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
บริษัทเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทตางๆ
ในกลุมของบริษัท โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคา
ตลาดรองรับ

รายการที่ไมเปดเผย
1. ราคาขายตอ
2. ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
3. ไมคิดราคา
4. ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย
5. ราคาอื่นๆ
สรุปการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริษัทแสดงรูปแบบโดยแยกแสดงตารางระบุการกําหนดราคาไวกอนแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน นโยบายการกําหนดราคาที่ใช ไดแก ราคาตลาด หรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหาก
ไมมีราคาตลาดรองรับ ทั้งนี้ บริษัทไมเปดเผยนโยบายราคา เรื่อง ราคาขายตอ ราคาทุนบวกกําไร
สวนเพิ่ม ไมคิดราคา ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย และราคาอื่นๆ

