บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กลุมการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท ซึ่งเปน
บริษัทที่มีขอมูลปรากฏในบริษัทจดทะเบียน กลุมการแพทย ณ ป พ.ศ. 2546 และ 2547 ไดแก
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ BGH
2. บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ LNH
3. บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ KDH
4. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ NTV
5. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ BH
6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ M-CHAI
7. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ RAM
8. บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ NEW
9. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ VIBHA
10. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ AHC
11. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ SKR
12. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ชื่อยอ SVH
วิธีการศึกษา โดยการตรวจสอบขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเปรียบเทียบ
กับ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 ตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น ไดแก
1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
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โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเปนอัตรารอยละ ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบทําให
ทราบถึงการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนกลุมการแพทย และจากผลการศึกษาดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ทั้งนักลงทุน นักวิเคราะหงบการเงิน นักบัญชี
ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปได
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผลจากการศึก ษาการเปดเผยข อมูลเกี่ย วกับบุคคลหรื อกิ จ การที่เ กี่ ย วของกั น เรื่องการ
เปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท พบวา บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย เปดเผยขอมูล เรื่อง
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมากที่สุด เปดเผยทั้งหมด 5 รายการคิดเปน
รอยละ 71.43 รองลงมา ไดแก BGH LNH BH RAM และ VIBHA เปดเผยขอมูล เรื่องความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในระดับที่เทากัน แตจะแตกตางกันในรายละเอียดรายการที่
เปดเผย และพบวามี 1 บริษัท คือ บมจ.นนทเวช ไมมีการเปดเผยขอมูล เรื่องความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในประเด็นยอย ซึ่งไดแก บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน ผูบริหาร กรรมการ
พนักงาน และครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ ผูถือหุนรายใหญ และอัตราถือหุน
พบวา มีการเปดเรื่อง อัตราถือหุน มากที่สุด เปดเผยทั้งสิ้น 9 บริษัท คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งอัตรา
การถื อ หุ น นั้ น จะบอกถึ ง ระดั บ ความสั ม พั น ธ ว า บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ ษั ท มี
ความสัมพันธกับบริษัทมากนอยเพียงใด สวนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีการเปดเผยมาก
ที่สุด ก็คือ บริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการเปดเผยทั้งสิ้น 8 บริษัท คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา
คือ บริษัทยอย มีการเปดเผยทั้งสิ้น 7 บริษัท คิดเปนรอยละ 58.33 ประเด็นที่ไมมีการเปดเผย คือ
บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ในสวนของรูปแบบการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
พบวา 5 บริษัท ไดแก BGH M-CHAI RAM VIBHA และ SVH จะแยกแสดงตารางแสดง
ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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บมจ.โรงพยาบาลวั ฒ นาการแพทย จะเป ด เผยลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ใ นตารางที่ แ สดง
รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไมแยกแสดงตารางตางหาก
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ บมจ.ศิครินทร จะไมแยกแสดงตาราง แตสามารถทราบ
การเปดเผยลักษณะความสัมพันธไดจากตารางอื่น
บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน แสดงการเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันในรูปแบบการบรรยาย
บมจ.เชียงใหมธุรกิจการแพทย และ บมจ.โรงพยาบาลเอกชล จะไมมีการแสดงรายละเอียด
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แตจะมีการบรรยายวา“...บุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือผูบริหารรวมกัน”
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผลจากการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวของกัน เรื่องการ
เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวของกั น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท พบวา บริษัทที่เปดเผยขอมูลที่ครบทุกรายการ คือ
เปดเผยประเด็นยอยทั้งสิ้น 6 รายการ (สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน เงินลงทุนระหวาง
กัน รายไดระหวางกัน คาใชจายระหวางกัน และภาระผูกพันระหวางกัน) มีจํานวน 4 บริษทั ไดแก
BGH BH VIBHA และ SVH และ พบวามี 1 บริษัท คือ บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช ไมมีการ
เปดเผยขอมูล เรื่องเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในประเด็นยอย ซึ่งไดแก สินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน เงินลงทุนระหวางกัน
รายไดระหวางกัน คาใชจายระหวางกัน และภาระผูกพันระหวางกัน พบวามีการเปดเผยในเรื่อง
คาใชจายระหวางกัน มากที่สุด คือ เปดเผยทั้งสิ้น 11 บริษัท คิดเปนรอยละ 91.67 ประเด็นที่เปดเผย
นอยที่สุด คือ ภาระผูกพันระหวางกัน เปดเผยทั้งสิ้น 4 บริษัท คิดเปนรอยละ 33.33
ในเรื่องรูปแบบการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พบวา
BGH BH RAM และ SVH จะแสดงรายการบัญชีระหวางกันและกลุมกิจการที่เกี่ยวของ แตจะไม
ระบุชื่อของบริษัทที่เกี่ยวของ
KDH NEW VIBHA และ SKR จะแสดงรายการบัญชีระหวางกัน พรอมระบุชื่อของ
บริษัทที่เกี่ยวของตามรายการบัญชีระหวางกันที่เกิดขึ้น
บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย แสดงรายการบัญชีสินทรัพยระหวางกัน หนี้สินระหวางกัน และ
เงินลงทุนระหวางกัน ระบุวารายการดังกลาวเกิดจากบุคคลหรือกิจการใด แตการแสดงรายการ
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บัญชีรายไดระหวางกัน และคาใชจายระหวางกัน มิไดระบุวารายการระหวางกันดังกลาวเกิดจาก
กิจการใด
บมจ.เชียงใหมธุรกิจการแพทย มีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2
รายการ คือ คาตอบแทนกรรมการ และเงินลงทุนระหวางกัน จะแยกแสดงตารางรายการบัญชีเงิน
ลงทุนระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินขออื่น
บมจ.โรงพยาบาลเอกชล มีรายการระหวางกันที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง
รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ เพียงรายการเดียว คือ คาตอบแทนกรรมการ
3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผลจากการศึก ษาการเปดเผยข อมู ลเกี่ย วกั บบุคคลหรือกิ จ การที่เ กี่ย วข องกัน เรื่ องการ
กําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท พบวา บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปดเผย
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมากที่สุด
สวน LNH NTV และ AHC ไมมีการเปดเผยการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิด
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
ในสวนของประเด็นยอย ไดแก ราคาภายนอก/ราคาตลาด ราคาขายตอ ราคาทุนบวก
กําไรสวนเพิ่ม ไมคิดราคา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาทุน/ตามอัตราดอกเบี้ย และราคาอื่นๆ
พบวา บริษัทที่ศึกษา เปดเผยนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาที่ตกลงกันตามสัญญามากที่สุด
เปดเผยทั้งสิ้น 8 บริษัท คิดเปนรอยละ 66.67 สําหรับราคาที่ไมมีการเปดเผย คือ ราคาขายตอ
ในเรื่องรูปแบบการเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พบวา BGH และ SVH จะเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาโดยการ
บรรยายไวกอนการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
KDH BH NEW และ SKR จะแสดงนโยบายการกําหนดราคาไวรวมกับตารางแสดง
รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย และ บมจ.วิภาวดี จะแยกแสดงตารางนโยบายการกําหนดราคาไว
กอนการแสดงรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย จํานวน 12 บริษัท พบวามี 1 บริษัท
คือ บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับ
บริษัทกลุมการแพทย ที่เหลืออีก 11 บริษัท มีการแสดงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตางกัน ทั้งนี้ ความแตกตางของการแสดงขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้นมีสวนขึ้นอยูกับสํานักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
ดวย โดย BGH และ VIBHA มีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี สวน
KDH และ BH มีบริษัท เอินสท แอนด ยังส จํากัด เปนผูสอบบัญชี ทําใหการแสดงรายการบัญชี
ของบริษัทดังกลาวเปนไปแนวทางที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีทั้ง 2 แหงถือเปน
สํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับรองคุณภาพในดานการตรวจสอบบัญชี การแสดงรายการจึงคลายคลึง
กันในประเด็นหลัก เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับ บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช ที่ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันนั้น ไมระบุวาสํานักงานใดเปนผูตรวจสอบ แตระบุเพียงชื่อผูตรวจสอบเทานั้น ซึ่ง
การที่ไมมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แตอาจมีการเปดเผยไวที่เอกสารอื่น
หรืออาจไมมีการเปดเผยไว หรืออาจไมมีรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของก็ได
นอกจากนี้ยังพบวา บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมาก รายละเอียดการเปดเผยก็จะมากขึ้นตาม
ไปดวย ดังเชน การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น บริษัทที่มีการ
เปดเผยครบทุกรายการ หรือเปดเผย ในอัตรารอยละ 100 จะเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา
500,000,000 บาททั้งสิ้น
ปญหาที่พบ คือ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท จะไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน เนื่องจากรูปแบบใน
การเสนอขอมูลดังกลาวมีความแตกตางกัน เชน บางบริษัทเปดเผยรายการระหวางกันทุกรายการ
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอเดียวกัน แตอีกบางบริษัทเปดเผยรายการระหวางกันเฉพาะ
รายการระหวางกันบางรายการ สวนรายการระหวางกันอื่นก็จะแสดงแยกไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขออื่น เปนตน ซึ่งการแสดงรูปแบบที่แตกตางกันดังกลาวทําใหผูใชงบการเงินไมไดรับ
ความสะดวก เพราะอาจทําใหพลาดการเปรียบเทียบในบางรายการที่ผูใชงบการเงินคิดวาบริษัท
มิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว ทั้งๆ ที่การเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขออื่น
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ผลการศึ ก ษาการเป ด เผยข อมู ลเกี่ ย วกับ บุ คคลหรือ กิ จ การที่ เ กี่ ย วขอ งกัน ของบริ ษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย ในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันของกลุมธนาคารพาณิชย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ อรทัย
ทรายมูล ในเรื่องแนวปฏิบัติและการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่มีสํานักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน
จะมีแนวปฏิบัติและการเปดเผยขอมูลที่คลายคลึงและสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ผูศึกษาไดศึกษาจํากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมการแพทย เนื่องจาก
เป น กลุ ม ที่ ร าคาหุ น ป ด เฉลี่ ย สู ง กว า มู ล ค า หุ น เป ด เฉลี่ ย และเป น กลุ ม ที่ ร าคาหุ น มั ก ไม ผั น ตาม
สภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน ทําใหกลุมดังกลาวเปนกลุมหนึ่งที่ผู
ลงทุนที่ชอบถือหุนที่ไมแกวงตัวมักใหความสนใจ โดยการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาไดทําการศึกษา
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปของบริษัท
แลวนําขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกลาวมาเปรียบเทียบตามทฤษฎีที่เกี่ยวของ นั่นคือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เนื่ อ งจาก การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาทํ า การศึ ก ษาเฉพาะบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย เทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปอาจมีการขยาย
ผลการศึกษาไปยังกลุมธุรกิจอื่นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปรียบเทียบทุกกลุม
ธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรืออาจทําการเปรียบเทียบโดยแยกตามขนาดของ
ธุรกิจที่ศึกษา เปนตน

