
บทท่ี  4 
การศึกษาการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมการแพทย 
 

 จากบทที่ 3 เร่ือง ลักษณะการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  กลุมการแพทย  จะเห็นวาแตละบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลที่มากนอยตางกัน  ซ่ึงการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน  จะเปรียบเทียบการแสดงรายการขอมูลที่เปดเผยของแตละบริษัท  โดยผูศึกษาจะ
ใชสัญลักษณ   “ ” แทนขอมูลที่เปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ “ ” แทนการไม
ปรากฏขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวบริษัทอาจมิไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน แตอาจเปดเผยไวในเอกสารอื่น หรือมิไดเปดเผยไว หรือไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันก็ได 
 ตามขอมูลจากบทที่ 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  กับลักษณะขอมูลที่มีในทางปฏิบัติของแตละบริษัท  จากผล
ตามการรวบรวมขอมูลจากบทที่ 3 เร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย   สามารถ
เปรียบเทียบกัน  โดยแสดงการเปดเผยขอมูลได 2 สวน  ดังนี้ 
  

สวนท่ี 1 ศึกษาการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน แยกตาม
บริษัทจดทะเบียน กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท 

 
ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แยกตามบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท  ไดแก   
 1.  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)   ช่ือยอ  BGH 
 2.  บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ  LNH 
 3.  บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)   ช่ือยอ  KDH 
 4.  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   NTV 
 5.  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   BH 



6.  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   M-CHAI 
7.  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   RAM 

 8.  บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   NEW  
9.  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   VIBHA 

 10. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   AHC 
 11. บริษัท ศิครินทร จํากดั (มหาชน)  ช่ือยอ   SKR 
 12. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  ช่ือยอ   SVH 

 
 สวนท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  
แยกตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย
เปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน กลุมการแพทยทั้ง 12 บริษัท  แยกตาม
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ไดแก 

1.  การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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สวนท่ี 1 ศึกษาการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน แยกตามบริษัทจด
ทะเบียน กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท 
 
 จากการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   กลุม
การแพทย จํานวน 12 บริษัท  ป 2546 และ 2547  สามารถสรุปผลการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ดังตารางที่ 4-1 ถึง ตารางที่ 4-12   
 
1.  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-1 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก   
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
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ตารางที่ 4-1 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547  (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-1  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีการแสดงตารางแยกเปดเผยตางหาก  ลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันที่บริษัทฯ เปดเผยไว  ไดแก  บริษัทรวม บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึง
บริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน  นอกจากนี้ยังเปดเผยอัตราถือหุน
ที่บริษัทฯ ถือไวในกิจการตางๆ ดังกลาวดวย 
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายการเปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงกลุม
ของกิจการที่เกี่ยวของกันที่แสดงนั้นจะไมระบุวารายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
บริษัทหรือกิจการใด  กลาวคือ  จะบอกวาบริษัทยอย เกิดรายการบัญชีระหวางกันอะไรบาง  
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บริษัทรวมเกิดรายการบัญชีระหวางกันอะไรบาง  แตจะไมระบุวาชื่อบริษัทวาเกิดจากบริษัทใด  
ยกเวนบางรายการที่มีสาระสําคัญ เชน เงินใหกูยืม  บริษัทฯ จะเปดเผยวาผูกูยืมคือบริษัทใด 
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  รายไดระหวางกัน  คาใชจายระหวางกัน  และภาระ
ผูกพันระหวางกัน  อันไดแก  สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล  
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยการบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการกําหนด
ราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จะใชราคาตลาดหรือใน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
2.  บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)  

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ บริษัท 
เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-2 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
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ตารางที่ 4-2 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-2  บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยบอก
เพียงวา “...บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน”   
ซ่ึงบริษัทไมไดเปดเผยรายชื่อของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว  และมิไดเปดเผย
อัตราการถือหุน  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อของผูถือหุนรายใหญ  และอัตราถือ
หุนของผูถือหุนรายใหญ  คือ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของ
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บริษัทรอยละ 51.58  นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเปดเผยกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีรายการบัญชี
ระหวางกัน คือ เงินลงทุนที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึงเปดเผยรายชื่อของกิจการดังกลาว และอัตราถือหุน  
ซ่ึงเงินลงทุนดังกลาว  เปนเงินลงทุนทั่วไป  และบริษัทฯ ถือหุนในอัตราสวนไมถึงรอยละ 10 
ในแตละกิจการ 
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  มีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ คาตอบแทน
กรรมการ  และเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยคาตอบแทนกรรมการนั้น  จะแสดงยอด
ตามบัญชี  สําหรับเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ  จะเปดเผยการลงทุนในแตละกิจการตาม
สัดสวนเงินลงทุน 
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ มิไดเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซ่ึงบริษัทฯ อาจเปดเผยไวที่เอกสารอื่น  หรือไม
เปดเผย  หรือไมมีการกําหนดนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีทีเกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันก็ได 
 
3.  บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)  

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ บริษัท 
โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-3 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)   ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
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ตารางที่ 4-3 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
จากตารางที่ 4-3  บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ  

บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยบรรยายลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน  ซ่ึงลักษณะ
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ความสัมพันธ  คือ  บริษัทยอย  ทั้งนี้ไดมีการเปดเผยอัตราถือหุนที่บริษัทฯ ถือไวในบริษัทยอย  
และการเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุน  โดยในป 2547 ไดเพิ่มการลงทุนจาก  41.5% เปน 42.0%  
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายช่ือของบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งมีเพียงบริษัทเดียว  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยระบุไวพรอมกับตารางแสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการ
กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท  ไดแก  
ดอกเบี้ยรับ  ใชอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.75 ตอป  สวนคาเชาสํานักงาน จะใชราคาตามสัญญาที่
ตกลงกัน  สําหรับรายการบัญชีระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯ มิไดเปดเผยวาใชราคาใดในการ
กําหนดราคาดังกลาว  ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปดเผยไวที่อ่ืน  หรืออาจมิไดเปดเผยไวก็ได 
 
4.  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทฯ ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ทั้งในเรื่องการเปดเผยลักษณะความสัมพันธ  การเปดเผยรายการบัญชี
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  และการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลดังกลาวในเอกสารอื่น  หรือ
มิไดเปดเผยไว  หรืออาจไมมีรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันก็ได   
 
5.  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-4 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
  
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   

3 
 การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน     

  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   
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จากตารางที่ 4-4  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
โดยมิไดแสดงตารางแยกเปดเผยตางหาก  แตสามารถทราบความสัมพันธไดจากตารางอื่น  คือ  
ทราบการเปนบริษัทยอย  จากตารางแสดงอัตรารอยละของสินทรัพยรวมและรายไดรวม  และ
จากตารางแสดงเงินลงทุนระหวางกัน  และทราบการเปนบริษัทรวมไดจากตารางแสดงเงิน
ลงทุนในระหวางกัน   ซ่ึงจะระบุอัตราการถือหุนไวดวย  สําหรับบริษัทที่เกี่ยวของกันจะทราบ
ไดจากตารางที่แสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  เนื่องจากบาง
รายการบัญชีจะระบุวารายการดังกลาวเกิดจากกลุมบริษัทใด  และจากบริษัทใด  เชน   

เงินกูใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เกี่ยวของ    
บริษัทยอย 
บริษัท  บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท  ไวทัลไลฟ  จํากัด 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท โกลเบิล แคร โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  จะแสดง
รายการเปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงกลุม
ของกิจการที่เกี่ยวของกันที่แสดงนั้นจะไมระบุวารายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
บริษัทหรือกิจการใด  ยกเวนบางรายการที่มีสาระสําคัญ เชน เงินใหกูยืม  บริษัทฯ จะเปดเผยวา
ผูกูยืมคือบริษัทใด  ซ่ึงจะมีขอมูลเพิ่มเติมดานทายตางรางแสดงรายการบัญชีระหวางกัน     
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
และบริษัทรวม  รายไดระหวางกัน  คาใชจายระหวางกัน  และภาระผูกพันระหวางกัน  อัน
ไดแก  สัญญาตางๆ ที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ  โดยรายละเอียดบริษัทฯ ไดเปดเผยไวดานทาย
ของตารางรายการบัญชีระหวางกัน 
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยระบุไวพรอมกับตารางแสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการ
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กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท  ไดแก  
ราคาตลาด  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  ราคาตามสัญญา  และราคาตามอัตราดอกเบี้ย  สําหรับ
รายการจายคาตอบแทนในการซื้อกิจการโรงพยาบาล สุทธิ  จะใชราคาตามบัญชีบวกกําไร 
 
6.  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย  จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย  จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-5 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย  จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน     
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ตารางที่ 4-5 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
จากตารางที่ 4-5  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัยจํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
โดยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่บริษัทฯ เปดเผยไว  ไดแก  
บริษัทยอย  และกรรมการ พนักงาน และครอบครัว  สําหรับบริษัทยอย  บริษัทฯ เปดเผยโดย
แยกแสดงตารางตางหาก  และระบุอัตราการถือหุน  แตมิไดระบุขอมูลของกรรมการ พนักงาน 
และครอบครัว  เพียงบอกอัตราการถือหุนของกรรมการ พนักงาน และครอบครัว วามีจํานวน
รอยละ 12.73  นอกจากนี้บริษัทยังบอกรายชื่อของผูถือหุนรายใหญ และอัตราสวนของการถือ
หุน  คือ  บริษัท มหาชัยเวชกรรม จํากัด ซ่ึงถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 39.98  
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึงรายการ
บัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม 
และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน  ทั้งนี้  รายการที่เปน
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สินทรัพยระหวางกัน  หนี้สินระหวางกัน และเงินลงทุนระหวางกัน บริษัทฯ ไดระบุวารายการ
บัญชีระหวางกันดังกลาวเกิดจากบริษัทใด  แตรายการที่เปนรายไดระหวางกัน  และคาใชจาย
ระหวางกัน  บริษัทฯ มิไดระบุวาเกิดจากบริษัทใด อีกทั้งมิไดบอกวาเกิดจากกลุมกิจการใด 
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยแสดงตารางแยกไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการ
กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ไดแก  ราคาตลาด  
ราคาที่ตกลงกัน  และราคาตามอัตราดอกเบี้ย   
 
7.  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-6 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   



 

 

117
 

ตารางที่ 4-6 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
จากตารางที่ 4-6  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหงจํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีการแสดงตารางแยกเปดเผยตางหากกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยจะอางอิงไปยังหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น 
   ลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่บริษัทฯ เปดเผยไว  ไดแก  
บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยและบริษัทรวมที่ถือโดยบริษัท พัฒนาการเวชกิจ จํากัด  ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  และบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ถือโดยบริษัท สินแพทย จํากัด  ซ่ึง
เปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  การแสดงรายการดังกลาวจะบอกอัตราการถือหุนของในแตละ
กิจการไว  สําหรับการกิจการที่เกี่ยวของกัน และอัตราการถือหุน  จะทราบไดจากตารางที่แสดง
เงินลงทุนระยะยาวอื่น   
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 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น  แลวจึงแสดงกลุมของกิจการที่เกี่ยวของกัน   โดยจะไมระบุวา
รายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบริษัทหรือกิจการใด  กลาวคือ  จะแสดงรายการ
บัญชี  แลวแสดงวาเกิดจากบริษัทยอยเทาใด  เกิดจากบริษัทรวมเทาใด  แตจะไมระบุวาชื่อ
บริษัทวาเกิดจากบริษัทใด  ยกเวนบางรายการที่มีสาระสําคัญ เชน เงินใหกูยืม  และดอกเบี้ยจาย  
จะระบุวาเกิดกับบริษัทใด 
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   

3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยการบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการกําหนด
ราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จะใชราคาตามราคาตลาด 
ยกเวนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมซึ่งบริษัทจะคิดเทากับอัตราตนทุนที่กูยืมมา และการซื้อ
หลักทรัพยเผ่ือขายจากบริษัทรวมซึ่งซื้อในราคาที่ตกลงรวมกัน 
 
8.  บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-7 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
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ตารางที่ 4-7 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-7  บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผย
ขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
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 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
แตมิไดแยกตารางแสดง  การเปดเผยจะแสดงไวพรอมกับตารางแสดงรายการบัญชีกับกิจการที่
เกี่ยวของกัน  ทั้งนี้การเปดเผยดังกลาวมิไดบอกอัตราการถือหุน   

ในป 2547 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทรวม  ทําใหสถานะของ
บริษัทรวมเปลี่ยนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน   
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายชื่อบริษัท  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้น  พรอมอธิบายขอมูลเพิ่มเติมไว
ทายตาราง   
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  รายไดระหวางกัน  และ
คาใชจายระหวางกัน   
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  จะแสดงรายการเดียวกันกับตารางแสดงรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึง
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก  
ราคาทุน  ราคาตลาด  ราคาที่ตกลงกันตามสญัญา  และราคาตามอัตราดอกเบี้ย 
 
9.  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี  จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-8 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
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ตารางที่ 4-8 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี  จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-8  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี  จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
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 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีการแสดงตารางแยกเปดเผยตางหาก  ลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันที่บริษัทฯ เปดเผยไว  ไดแก  บริษัทรวม บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  แต
อัตราการถือหุนมิไดเปดเผยพรอมกันในตารางดังกลาว  จําเปนตองดูจากตางรางอื่น  คือ  ตาราง
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย  และตารางเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายการบัญชีระหวางกัน  แลวระบุวารายการบัญชีระหวางกันดังกลาวนั้นเกิดจากบริษัทใด   
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทฯ  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัท
รวมและบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รายไดระหวางกัน  คาใชจายระหวางกัน  และ
ภาระผูกพันระหวางกัน  อันไดแก  สัญญาเชาระยะยาว 
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยจะแยกตางรางแสดงไวตางหากกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึงตารางกําหนดนโยบายราคานั้นจะมี 2 ตาราง  คือ  นโยบายการ
กําหนดราคากับบริษัทยอยและบริษัทรวม  และนโยบายการกําหนดราคาระหวางบริษัทและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน,บุคคล และบุคคลอื่น   

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
ไดแก  ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น  อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือ
ใกลเคียง  ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา  และไมคิดคาธรรมเนียมสําหรับการค้ําประกันที่เกิด
ขึ้นกับบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
10.  บริษัท  โรงพยาบาลเอกชลจํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท  โรงพยาบาลเอกชลจํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-9 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท  โรงพยาบาลเอกชลจํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   
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 จากตารางที่ 4-9  บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทฯ เปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยบอก
เพียงวา “...บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน”   
ซ่ึงบริษัทไมไดเปดเผยรายชื่อของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว  และมิไดเปดเผย
อัตราการถือหุน   
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  มีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ คาตอบแทน
กรรมการ  ซ่ึงแสดงยอตามบัญชี 
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ มิไดเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซ่ึงบริษัทฯ อาจเปดเผยไวที่เอกสารอื่น  หรือไม
เปดเผย  หรือไมมีการกําหนดนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีทีเกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันก็ได 
 
11.  บริษัท  ศิครินทร จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท  ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-10 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท  ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   



 

 

125
 

ตารางที่ 4-10 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-10  บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
แตมิไดแสดงตารางแยกเปดเผยตางหาก  อยางไรก็ตามสามารถทราบลักษณะความสัมพันธของ
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดจากตารางอื่น  คือ  ตารางแสดงเงินลงทุนซึ่งบันทึกดวยวิธี
สวนไดเสีย  และตารางเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ  โดยจะบอกอัตรา
การถือหุนดวย  อันไดแก  บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน   
 2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายการบัญชีระหวางกัน  แลวจะระบุช่ือบริษัทที่เกิดรายการบัญชีดังกลาว  พรอมกับคําอธิบาย
เพิ่มเติมทายตาราง 
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของไวรวมกันกับตารางแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการกําหนดราคา
สําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จะใชราคาตลาด  และไมคิด
คาธรรมเนียมสําหรับรายไดคาธรรมเนยีมค้ําประกัน 
 
12.  บริษัท สมิติเวช  จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-11 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ป 2546 และ 2547 
 
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
1 การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ     
  ลักษณะความสัมพันธ  ไดแก     
  -  บริษัทยอย   
  -  บริษัทรวม   
  -  บริษัทที่เกี่ยวของ   
  -  กรรมการ  พนักงาน  และครอบครัว   
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ตารางที่ 4-11 : ตารางแสดงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของ 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)    ป 2546 และ 2547 (ตอ) 
    
ลําดับที่ ประเด็น ป 2546 ป 2547 
  -  บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ   
  -  ผูถือหุนรายใหญ   
  -  อัตราถือหุน   
2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน     
  รายการบัญชีระหวางกัน  ไดแก     
  -  สินทรัพยระหวางกัน   
  -  หนี้สินระหวางกัน   
  -  เงินลงทุนระหวางกัน   
  -  รายไดระหวางกัน   
  -  คาใชจายระหวางกัน   
  -  ภาระผูกพันระหวางกัน   
3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน     
  การกําหนดราคา  ไดแก     
  -  ราคาภายนอก/ราคาตลาด   
  -  ราคาขายตอ   
  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม   
  -  ไมคิดราคา   
  -  ราคาที่ตกลงกัน/ตามสัญญา   
  -  ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย   
  -  ราคาอื่นๆ   

 
 จากตารางที่ 4-11  บริษัท สมิติเวช  จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังนี้ 
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 1.  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 บริษัทฯ แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยแสดงตารางบริษัทยอยไวตางหาก  สวนบริษัทรวมทราบไดจากตารางเงินลงทุนซึ่งบันทึก
ดวยวิธีสวนไดเสีย  ซ่ึงบริษัทฯ ไดระบุอัตราการถือหุนในบริษัทตางๆ ดวย 

2.  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ  เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยแสดง
รายการเปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงกลุม
ของกิจการที่เกี่ยวของกันที่แสดงนั้นจะไมระบุวารายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
บริษัทหรือกิจการใด  กลาวคือ  จะบอกวาบริษัทยอย เกิดรายการบัญชีระหวางกันอะไรบาง  
บริษัทรวมเกิดรายการบัญชีระหวางกันอะไรบาง  แตจะไมระบุวาชื่อบริษัทวาเกิดจากบริษัทใด   
 รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  
และบริษัทรวม  รายไดระหวางกัน  คาใชจายระหวางกัน  และภาระผูกพันระหวางกัน  อัน
ไดแก  สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล  
 3.  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯ เปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ  โดยการบรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  ซ่ึงนโยบายการกําหนด
ราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จะใชราคาตลาดหรือใน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
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สวนท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  แยกตาม
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547  สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น  ดังตารางที่ 4-13 ถึง ตารางที่ 4-18 
 
ประเด็นท่ี 1  การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน  ตามประเด็นที่ 1 เร่ืองการเปดเผยความสัมพันธ  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  กลุมการแพทย ทั้ง 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547   ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-12  ตารางแสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพนัธ  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท   
ป 2546 และ 2547 
 

BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 
ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย       เปดเผย   7 58.33 

    
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ           

  เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย       เปดเผย 7 58.33 
1.บริษัท
ยอย 

      
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ         

เปดเผย         เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   7 58.33 

    
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย         เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 6 50.00 
2.บริษัท
รวม 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ             

เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย     8 66.67 

        
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       

  เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   8 66.67 
3.บริษัทที่
เกี่ยวของ 

          
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ     
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ตารางที่ 4-12  ตารางแสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพนัธ  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท   
ป 2546 และ 2547  (ตอ) 
 

BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 
ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

  เปดเผย         เปดเผย         เปดเผย       3 25.00 ไม
ปรากฎ 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       

    เปดเผย         เปดเผย         เปดเผย     3 25.00 

4.
ผูบริหาร 
กรรมการ 
พนักงาน 
และ

ครอบครัว   

ไม
ปรากฎ 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     

                        0 0.00 ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       

                        0 0.00 

5.บุคคลที่
มีอิทธิพล
อยางมี
สาระ  
สําคัญ 

  

ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     

  เปดเผย         เปดเผย               2 16.67 ไม
ปรากฎ 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       

    เปดเผย         เปดเผย             2 16.67 

6.ผูถือหุน
รายใหญ 

  

ไม
ปรากฎ 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     
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ตารางที่ 4-12  ตารางแสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพนัธ  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท   
ป 2546 และ 2547  (ตอ) 
 

BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 
ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   9 75.00 

            
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 9 75.00 

7.อัตรา
การถือ
หุน 

              
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ             
                                                    รวม

เปดเผย
(รายการ) 4 4 4 4 2 2 0 0 4 4 5 5 4 4 2 1 4 4 1 1 3 3 3 3     
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จากตาราง 4-12  แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย  มีการเปดเผย
ลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของมากนอยแตกตางกัน  และไมมี
บริษัทใดเลยที่มีการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว
เต็ม 100%  ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทอาจไมมีความเกี่ยวของกับบุคคลหรือกิจการอื่นในลักษณะอืน่
นอกจากที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
 ในการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น  
สามารถแสดงลําดับของบริษัทที่มีการเปดเผยมากที่สุดไปยังบริษัทที่มีการเปดเผยนอยที่สุด  ได
ดังตอไปนี้ 
 1.  เปดเผย 5 รายการ  ไดแก  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จาํกัด (มหาชน)    
 2.  เปดเผย 4 รายการ ไดแก  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) , บริษัท 
เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) , 
บริษัท รามคําแหง จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)    
 3.  เปดเผย 3 รายการ ไดแก  บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สมิติเวช 
จํากัด (มหาชน)  
 4.  เปดเผย 2 รายการ ไดแก บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน)  
 5.  เปดเผย 1 รายการ ไดแก บริษัท  โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)  
 6. ไมมีการเปดเผย ไดแก บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
 ในประเด็นยอย  จะเห็นไดวา  บริษัทที่นํามาศึกษาทั้ง 12 บริษัท  มีการเปดเรื่อง อัตรา
ถือหุน มากที่สุด  เปดเผยทั้งสิ้น 9 บริษัท  ซ่ึงอัตราการถือหุนนั้นจะบอกถึงระดับความสัมพันธ
วาบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทมีความสัมพันธกับบริษัทมากนอยเพียงใด   

สวนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีการเปดเผยมากที่สุด  ก็คือ  บริษัทที่เกี่ยวของ
กัน  ซ่ึงมีการเปดเผยทั้งสิ้น 8 บริษัท  คิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมา คือ บริษัทยอย  มีการ
เปดเผยทั้งสิ้น 7 บริษัท  คิดเปนรอยละ 58.33 
 
 รายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย ตามประเด็นที่ 1 เร่ือง การเปดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ สรุปไดดังตารางที่ 4-14 
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ตารางท่ี 4-13 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเก่ียวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กลุมการแพทย  ป 2546 และ 2547 
 

 ชื่อ รพ. การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 
1 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  -  แยกตารางแสดง  ลักษณะความสัมพันธ ไดแก บริษัทยอย บริษัท

รวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  บอกอัตราการถือหุน  
2 บมจ.เชียงใหมธุรกิจ

การแพทย 
-  บรรยายเพียงวา “เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุน/หรือผูบริหารรวมกัน” 
ไมแสดงรายละเอียด  แตเปดเผยชื่อผูถือหุนรายใหญ และอัตราการถือ
หุนของผูถือหุนรายใหญ 

3 บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน -  บรรยายลักษณะความสัมพันธพรอมระบุอัตราการถือหุน  ลักษณะ
ความสัมพันธ ไดแก บริษัทยอย  

4 บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช -  ไมมีการเปดเผยขอมูล 
5 บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร -  ไมแยกแสดงตาราง  แตทราบความสัมพันธไดจากตางรางอื่น  

ลักษณะความสัมพันธ ไดแก  บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

6 บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย -  แยกแสดงตารางและระบุอัตราการถือหุน  ลักษณะความสัมพันธ 
ไดแก  บริษัทยอย และกรรมการ พนักงาน และครอบครัว  ซึ่งไมมี
แสดงรายละเอียดของกรรมการ พนักงาน และครอบครัว  บอกชื่อผู
ถือหุนรายใหญ และบอกอัตราการถือหุน 

7 บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง -  แยกแสดงตาราง แตจะอางอิงไปยังหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขออื่น  ลักษณะความสัมพันธ ไดแก บริษัทยอย บริษัทรวม และ
กิจการที่เกี่ยวของกัน  บอกอัตราการถือหุน 

8 บมจ.โรงพยาบาลวัฒนา
การแพทย 

-  เปดเผยพรอมกับการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน  ไมระบุอัตราการถือหุน  ลักษณะความสัมพันธของป 46 
ไดแก บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน   ลักษณะความสัมพันธ
ของป 47  ไดแก บริษัทที่เกี่ยวของกัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
การลงทุน  ทําใหความสัมพันธกับบริษัทยอยเปนเพียงบริษัทที่
เกี่ยวของกัน     

9 บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี -  แยกตารางแสดง  ลักษณะความสัมพันธ ไดแก บริษัทยอย บริษัท
รวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  แตตารางดังกลาวมิไดบอกอัตราการ
ถือหุน  แตทราบไดจากตารางอื่น 
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ตารางท่ี 4-13 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยลักษณะความสัมพันธ
เก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กลุมการแพทย  ป 2546 และ 2547  (ตอ) 
   
10 บมจ.โรงพยาบาลเอกชล -   บรรยายเพียงวา “เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุน/หรือผูบริหารรวมกัน” 

ไมแสดงรายละเอียด   
11 บมจ.ศิครินทร -  ไมแยกแสดงตาราง   แตทราบความสัมพันธไดจากตารางอื่น  

ลักษณะความสัมพันธ ไดแก บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  
บอกอัตราการถือหุน 

12 บมจ.สมิติเวช -  แยกแสดงตารางสําหรับบริษัทยอย สวนบริษัทรวมทราบไดจาก
ตารางอื่น  บอกอัตราการถือหุน 
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ประเด็นท่ี 2  การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน  ตามประเด็นที่ 2 เร่ือง การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมการแพทย ทั้ง 12 บริษัท  ป 
พ.ศ. 2546 และ 2547   ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-14  ตารางแสดงการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
การแพทย จํานวน 12 บริษทั ป 2546 และ 2547 
 

BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 
ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   9 75.00 

    
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 9 75.00 

1.
สินทรัพย
ระหวาง
กัน 

      
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ             

เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   9 75.00 

    
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 9 75.00 

2. หนี้สิน
ระหวาง
กัน 

      
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ             

เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   9 75.00 

            
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 9 75.00 

3. เงิน
ลงทุน
ระหวาง
กัน 

              
ไม

ปรากฎ               
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ             
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ตารางที่ 4-14  ตารางแสดงการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 
บริษัท ป 2546 และ 2547  (ตอ) 

                           
BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 

ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   9 75.00 

    
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย 9 75.00 

4. รายได
ระหวาง
กัน 

      
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ             

เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   11 91.67 

            
ไม

ปรากฎ                                       

  เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย 11 91.67 

5. 
คาใชจาย
ระหวาง
กัน 

              
ไม

ปรากฎ                                     

เปดเผย         เปดเผย         เปดเผย       เปดเผย   4 33.33 

    
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ           

  เปดเผย         เปดเผย         เปดเผย       เปดเผย 4 33.33 

6. ภาระ
ผูกพัน
ระหวาง
กัน 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ         
                                                    รวม

เปดเผย
(รายการ) 6 6 2 2 5 5 0 0 6 6 5 5 5 5 4 4 6 6 1 1 5 5 6 6     
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จากตาราง 4-14  แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย  มีการเปดเผย
รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของมากนอยแตกตางกัน  ซ่ึงหากเปรียบเทียบดู
แลว  บริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  จะมีการเปดเผย
รายการบัญชีคาใชจายระหวางกันทุกบริษัท   
 ในการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น  สามารถแสดง
ลําดับของบริษัทที่มีการเปดเผยมากที่สุดไปยังบริษัทที่มีการเปดเผยนอยที่สุด  ไดดังตอไปนี้ 
 1.  เปดเผยทุกรายการ ไดแก 
  -  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 
 2.  เปดเผย 5 รายการ  ไดแก 
  -  บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) 
 3.  เปดเผย 4 รายการ ไดแก  บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) 
 4.  เปดเผย 2 รายการ  ไดแก บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) 
 5.  เปดเผย 1 รายการ ไดแก บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 
 6.  ไมมีการเปดเผยรายการบัญชีระหวางกัน ไดแก  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด 
(มหาชน) 
 ในสวนของประเด็นยอย  จะเห็นไดวาบริษัทที่นํามาศึกษาทั้งสิ้น 12 บริษัท  เปดเผยใน
เร่ืองคาใชจายระหวางกัน มากที่สุด  คือ เปดเผยทั้งสิ้น 11 บริษัท  คิดเปนรอยละ 91.67  
รองลงมา คือ การเปดเผยในเรื่องสินทรัพยระหวางกัน  หนี้สินระหวางกัน  เงินลงทุนระหวาง
กัน  และรายไดระหวางกัน  ซ่ึงเปดเผยในระดับที่เทากัน  คือ เปดเผยทั้งสิ้น 9 บริษัท  คิดเปน
รอยละ 75 
 

รายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยลักษณะความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย ตามประเด็นที่ 2 เร่ือง การเปดเผยรายการ
บัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สรุปไดดังตารางที่ 4-15 
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ตารางที่ 4-15 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุม
การแพทย  จํานวน 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547 
 

 ชื่อ รพ. การเปดเผยรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
1 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ -  เปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชี

ระหวางกัน  ไมระบุวารายการบัญชีนั้นเกิดจากกิจการใด ยกเวนบาง
รายการ  เชน  เงินใหกูยืมระหวางกัน   
    รายการที่เปดเผย ไดแก สินทรัพยระหวางกัน  หนี้สินระหวางกัน  
เงินลงทุนระหวางกัน  รายไดระหวางกัน   คาใชจายระหวางกัน และ
ภาระผูกพันระหวางกัน  คือ สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล 

2 บมจ.เชียงใหมธุรกิจ
การแพทย 

-  มีรายการคาตอบแทน  และเงินลงทุนระหวางกัน  คาตอบแทนจะ
แสดงยอดตามบัญชี  สวนเงินลงทุนระหวางกัน จะแสดงตามสัดสวน
เงินลงทุน 

3 บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน -  แสดงรายชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งมีบริษัทเดียว  แลวจึงแสดง
รายการบัญชีระหวางกัน   
    รายการที่เปดเผย ไดแก สินทรัพยระหวางกัน  หนี้สินระหวางกัน  
เงินลงทุนระหวางกัน  รายไดระหวางกัน   และคาใชจายระหวางกัน 

4 บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช -  เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน  จึงไมมีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

5 บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร -  เปดเผยตามกลุมของกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน  ไมระบุวารายการบัญชีนั้นเกิดจากกิจการใด ยกเวนบาง
รายการ  เชน  เงินใหกูยืมระหวางกัน   
    รายการที่เปดเผย ไดแก สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  
เงินลงทุนในบริษัทยอย   และบริษัทรวม  รายไดระหวางกัน  
คาใชจายระหวางกัน  และภาระผูกพันระหวางกัน  อันไดแก  
สัญญาตางๆ ที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ  โดยรายละเอียดบริษัทฯ ได
เปดเผยไวดานทายของตารางรายการบัญชีระหวางกัน 

6 บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย -  รายการที่เปดเผย ไดแก สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  เงิน
ลงทุนระหวางกัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน 
    รายการสินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน  และเงินลงทุน
ระหวางกัน  จะระบุวารายการดังกลาวเกิดจากบริษัทใด  แตรายการ
รายไดระหวางกัน และคาใชจายระหวางกัน  มิไดระบุวาเกิดจากกิจการ
ใด  และมิไดระบุวาเกิดจากกลุมกิจการใดดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 4-15 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุม
การแพทย  จํานวน 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547  (ตอ) 
   
7 บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง -  แสดงรายการระหวางกัน แลวจึงแสดงกลุมกิจการที่เกิดรายการ

ระหวางกัน  แตมิไดระบุช่ือกิจการ 
    รายการที่เปดเผย ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวาง
กัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
กัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   

8 บมจ.โรงพยาบาลวัฒนา
การแพทย 

-  แสดงรายชื่อบริษัท  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน   
    รายการที่เปดเผย ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวาง
กัน  รายไดระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   

9 บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี -  แสดงรายการบัญชีระหวางกัน  แลวระบุวารายการบัญชีดังกลาวเกิด
จากบริษัทใด 
    รายการที่เปดเผย ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน  หนี้สินระหวางกัน  
รายไดระหวางกัน  คาใชจายระหวางกัน  และภาระผูกพันระหวาง
กัน  อันไดแก  สัญญาเชาระยะยาว 

10 บมจ.โรงพยาบาลเอกชล -  มีรายการเดียว คือ คาตอบแทน  ซึ่งแสดงยอดตามบัญชี 
11 บมจ.ศิครินทร -  แสดงรายการบัญชีระหวางกัน  แลวระบุวารายการบัญชีดังกลาวเกิด

จากบริษัทใด  
    รายการที่เปดเผย  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวาง
กัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  รายได
ระหวางกัน  และคาใชจายระหวางกัน   

12 บมจ.สมิติเวช -  แสดงกลุมกิจการที่เกี่ยวของ  แลวจึงแสดงรายการบัญชีระหวางกัน  
มิไดระบุวาเกิดจากกิจการใด   
    รายการที่เปดเผย  ไดแก  สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวาง
กัน  เงินลงทุนในบริษัทยอย  และบริษัทรวม  รายไดระหวางกัน  
คาใชจายระหวางกัน  และภาระผูกพันระหวางกัน  อันไดแก  
สัญญารับจางบริหารงานในโรงพยาบาล  
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ประเด็นท่ี 3  การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิด
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ตามประเด็นที่ 3 เร่ือง การกําหนดราคาสําหรับรายการ
บัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  กลุมการแพทย ทั้ง 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547   ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-16  ตารางแสดงการเปดเผยการกาํหนดราคาสําหรับรายการบญัชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย       แหงประเทศไทย  กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท  ป 2546 และ 2547 
 

BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 
ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

เปดเผย         เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย   เปดเผย   7 58.33 

    
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ                   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ               

  เปดเผย         เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย   เปดเผย 7 58.33 

1. ราคา
ภายนอก/
ราคา
ตลาด 

      
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ                   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ             

                        0 0.00 ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ       

                        0 0.00 
2.ราคา
ขายตอ 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     

        เปดเผย                 1 8.33 ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ       

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ       

          เปดเผย               1 8.33 

3.ราคา
ทุนบวก
กําไร

สวนเพิ่ม 
  

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ       

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ   

ไม
ปรากฎ     
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ตารางที่ 4-16  ตารางแสดงการเปดเผยการกาํหนดราคาสําหรับรายการบญัชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย       แหงประเทศไทย  
กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท  ป 2546 และ 2547 (ตอ) 

                           
BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 

ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

                เปดเผย     เปดเผย     2 16.67 
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       

                  เปดเผย     เปดเผย   2 16.67 

4.ไมคิด
ราคา 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ     

เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย   8 66.67 

    
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ           

  เปดเผย     เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย       เปดเผย 8 66.67 

5.ราคาที่
ตกลงกัน
ตาม
สัญญา 

      
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ         

    เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย         6 50.00 ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       

      เปดเผย     เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย   เปดเผย       6 50.00 

6.ราคา
ทุน/ตาม
อัตรา
ดอกเบี้ย 

  

ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ                       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     
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ตารางที่ 4-16  ตารางแสดงการเปดเผยการกาํหนดราคาสําหรับรายการบญัชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย       แหงประเทศไทย  
กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท  ป 2546 และ 2547 (ตอ) 

                           
BGH LNH KDH NTV BH M-CHAI RAM NEW VIBHA AHC SKR SVH 

ประเด็น
ยอย 

ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 
รวม

(บริษัท) 

คิด
เปน
รอย
ละ 

        เปดเผย         เปดเผย         2 16.67 ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       

          เปดเผย         เปดเผย       2 16.67 

7.ราคา
อื่นๆ 

  

ไม
ปรากฎ 

  
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ       
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ   
ไม

ปรากฎ     
                                                    รวม

เปดเผย
(รายการ) 2 2 0 0 2 2 0 0 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 0 0 2 2 2 2     
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จากตาราง 4-16  แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย  มีการเปดเผยการ
กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ตางกัน    และไมมี
บริษัทใดเลยจะใชนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันครบทุกนโยบาย  ทั้งนี้  การกําหนดราคาดังกลาวจะขึ้นอยูกับนโยบายการกําหนด
ราคาของบริษัท  อีกทั้งมาตรฐานการบัญชี  ก็มิไดบังคับใหตองใชนโยบายการกําหนดราคาทุก
ประเภท 
 ในการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันที่ตางกันนั้น  สามารถแสดงลําดับของบริษัทที่มีการเปดเผยมากที่สุดไปยังบริษัทที่
มีการเปดเผยนอยที่สุด  ไดดังตอไปนี้ 
 1. เปดเผย 5 รายการ ไดแก บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)   
 2.  เปดเผย 4 รายการ  ไดแก  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)   
 3.  เปดเผย 3 รายการ ไดแก บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) , บริษัท 
โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  และบริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด 
(มหาชน)   
 4.  เปดเผย 2 รายการ ไดแก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) , บริษัท 
โรงพยาบาลกรุงธนจํากัด (มหาชน) , บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สมิติเวช 
จํากัด (มหาชน)   
 5.  ไมมีการเปดเผย  ไดแก  บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท 
โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)   
 ในสวนของประเด็นยอย  จะเห็นไดวา บริษัทที่นํามาศึกษาทั้งสิ้น 12 บริษัท  ใช
นโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาที่ตกลงกันตามสัญญามากที่สุด  เปดเผยทั้งสิ้น 8 บริษัท คิด
เปนรอยละ 66.67  รองลงมา  ไดแก  ราคาภายนอก/ราคาตลาด  เปดเผยทั้งสิ้น 7 บริษัท  สําหรับ
ราคาที่ไมมีบริษัทใดเปดเผยเลย  คือ  ราคาขายตอ 
 

รายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียน  กลุมการแพทย ตามประเด็นที่ 3 เร่ือง 
การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  สรุปไดดัง
ตารางที่ 4-17 
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ตารางที่ 4-17 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการ
บัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  กลุมการแพทย  จํานวน 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547 
 

 ชื่อ รพ. 
การเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือ

กิจการที่เก่ียวของกัน 
1 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ -  บรรยายนโยบายการกําหนดราคาไวกอนการแสดงรายการบัญชี

ระหวางกัน 
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาดหรือใน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

2 บมจ.เชียงใหมธุรกิจการแพทย -  มิไดเปดเผยนโยบายการกําหนดราคา 
3 บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน -  ระบุนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี

ระหวางกัน   
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาอัตราตามดอกเบี้ย  
และราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

4 บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช -  เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน  จึงไมมีการเปดเผยนโยบายการกําหนดราคา 

5 บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร -    ระบุนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน   
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาด  ราคาทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม  ราคาตามสัญญา  และราคาตามอัตรา
ดอกเบี้ย สําหรับรายการจายคาตอบแทนในการซื้อกิจการ
โรงพยาบาล สุทธิ  จะใชราคาตามบัญชีบวกกําไร 

6 บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย -  แยกตารางแสดง  กอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน 
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาด  ราคาที่ตก
ลงกัน  และราคาตามอัตราดอกเบี้ย   

7 บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง -  บรรยายไวกอนแสดงรายการบัญชีระหวางกัน 
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาด ยกเวนการ
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมซึ่งบริษัทจะคิดเทากับอัตราตนทุน
ที่กูยืมมา และการซื้อหลักทรัพยเผื่อขายจากบริษัทรวมซึ่งซื้อใน
ราคาที่ตกลงรวมกัน 
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ตารางที่ 4-17 ตารางสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับ
รายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมการแพทย  จํานวน 12 บริษัท  ป พ.ศ. 2546 และ 2547 
   
8 บมจ.โรงพยาบาลวัฒนา

การแพทย 
-    ระบุนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน   
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาทุน  ราคาตลาด  
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา  และราคาตามอัตราดอกเบี้ย 

9 บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี -  แยกแสดงตารางไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางกัน 
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาปกติธุรกิจเทากับ
ราคาที่คิดกับคูคารายอื่น  อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือ
ใกล เคี ยง   ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา   และไมคิด
คาธรรมเนียมสําหรับการค้ําประกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยและ
บริษัทรวม 

10 บมจ.โรงพยาบาลเอกชล -  มิไดเปดเผยนโยบายการกําหนดราคา 
11 บมจ.ศิครินทร -  ระบุนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดงรายการบัญชี

ระหวางกัน   
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาด  และไมคิด
คาธรรมเนียมสําหรับรายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน 

12 บมจ.สมิติเวช -  บรรยายนโยบายการกําหนดราคาไวกอนการแสดงรายการบัญชี
ระหวางกัน 
    นโยบายการกําหนดราคาที่ใช  ไดแก  ราคาตลาดหรือใน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 


