บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่ างกัน

รายการระหว่างกันทีเป็ นรายการทีเกิดขึ"นในระหว่างปี สิ" นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และวันที 31 ธันวาคม 2558 ระหว่าง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยกับ บุคคล/นิ ติบุคคล ทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยสรุ ปรายละเอียดดังต่อไปนี"
14.1

สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทย่ อย
1 บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ให้บริ การทางการแพทย์

• ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียนชําระ โดยมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ซึ งถือหุ ้นใน บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด
ร้อยละ 41 และร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว1
• ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
• นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558
• เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯโดย ถื อหุ ้นผ่าน บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ซึ งถือหุ ้นในบริ ษทั ฯร้อยละ 11 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
• ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
• นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558
• ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
• นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558

2

บริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

ให้บริ การทางการแพทย์

3

บริ ษทั เอฟแอนด์เอส 79 จํากัด

ให้บริ การทางการแพทย์

หมายเหตุ : รายละเอียดตาม ส่ วนที 2.3 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.2 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทย่ อย
4 บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์

ลักษณะความสัมพันธ์

5

บริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ให้บริ การทางการแพทย์

•
•
•
•
•

6

บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด

ให้บริ การทางการแพทย์

•

7

บริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด

จําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้ า

•
•
•

8

บริ ษทั อยุธยาเจริ ญไพบูลย์ จํากัด

จําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้ า

•

9

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ลาเกรมองส์ พับลิชชิง

บริ การด้านสิ งพิมพ์

•

ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
นายแพทย์เอื"อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุธน ศรี ยะพันธุ์
นายสุ ธน ศรี ยะพันธุ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558 และลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประมาณเดือนเมษายน 2558
มี ผูถ้ ื อ หุ ้นปลายทางร่ วมกันกับบริ ษทั ฯได้แ ก่ บริ ษทั ธนบุ รีเฮลท์แ คร์ กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) ถื อหุ ้น ในบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบี ยนชําระแล้ว และถือหุ ้นบริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง จํากัด ร้อยละ 53 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว 2
ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุธน ศรี ยะพันธุ์
นายสุธน ศรี ยะพันธุ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตั"งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558
มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ฯได้แก่ ตระกูลศรี โภชน์สมบูรณ์ ซึ งถือหุ ้นในบริ ษทั ฯร้อยละ 3.98 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว และ ถือหุน้ บริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ฯได้แก่ ตระกูลศรี โภชน์สมบูรณ์ ซึ งถือหุ ้นในบริ ษทั ฯร้อยละ 3.98 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว และ ถือหุน้ บริ ษทั อยุธยาเจริ ญไพบูลย์ จํากัดร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ฯได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ซึ งถือหุ ้นในบริ ษทั ฯร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว และ ถือหุน้ ห้างหุน้ ส่วน ลาเกรมองส์ พับลิชชิง จํากัด ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

บริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษทั โรงพยาบาล ราษฎร์ ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 53 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซึ ง บริ ษทั โรงพยาบาล ราษฎร์ ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทย่ อย
10 บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ให้บริ การฟอกเลือดด้วย
เครื องไตเทียม

• มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั ฯได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
และถือหุน้ บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด ร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
• ในช่วงก่อนเปิ ดการให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์ในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มวุฒิกลุ ประพันธ์ ถือหุ ้นบริ ษทั บพิตรเวชการ
จํากัด ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2558 ได้ดาํ เนินการขายหุน้ เพือลดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มแพทย์ซึงเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด ส่ งผลให้ปัจจุบัน
คงเหลือการถือหุน้ ในบริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด ร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
• ผูป้ ระกอบการ คื อ นายไพโรจน์ วัชรกรโยธิ น เป็ นสามี ของนางชุลีวรรณ วัชรกรโยธิ น ซึ งดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วย
ผูอ้ าํ นวยการ ด้านเทคนิคบริ การ
• เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
• ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์
2. นางสมร ประสิ ทธิNหิรัญ
3. นายจรู ญศักดิN ศรี โภชน์สมบูรณ์
4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิNหิรัญ
• ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
• นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามวาระตั"งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558
• ถือหุ ้นในบริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด ร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ก่อนการเข้าซื" อกิจการ
โดยบริ ษทั ฯ ซึงต่อมาได้เปลียนชือเป็ น บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
• ระหว่างปี 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด
• นายวิเชียร จิตใจฉํา ออกจากตําแหน่งกรรมการ ตั"งแต่วนั ที 28 เมษายน 2558

11 ไพโรจน์เภสัช

จําหน่ายยาแผนปั จจุบนั

12

บริ ษ ัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํา กัด
(“บริ ษทั ย่อย”)

ให้บริ การทางการแพทย์

13

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

14 นายวิเชียร จิตใจฉํา

-

-
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2

รายการระหว่ างกันของบริษัทฯและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีมีความเกียวข้ องกันในปี บัญชีสิ2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และวันที 31 ธันวาคม 2558

14.2.1

รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติทมีี เงือนไขการค้ าทัวไป ซึงจะเกิดขึน2 อย่ างต่ อเนืองในอนาคต
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

1. บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ค่าใช้จ่ายการส่งต่อผูป้ ่ วยไป
รักษาพยาบาลยังบริ ษทั
โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ซึงเป็ น
โรงพยาบาลทีมีศกั ยภาพสูงกว่า :
บริ ษทั ฯส่งต่อผูป้ ่ วย ซึงมีปัญหา
ด้านหัวใจเป็ นส่วนใหญ่ไปรักษาที
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
5.87
ในอดี ตบริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องส่ งต่อผูป้ ่ วยเพือไปรั กษาที โรงพยาบาลวิภารามซึ งเป็ นโรงพยาบาลที มี
ศักยภาพสู งกว่าเพือให้ผูป้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคหัวใจได้รับการรักษาทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
โดยการกําหนดราคาซื"อขาย และ ลักษณะเงือนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึ งเทียบเท่ากับ ราคาที
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ให้บริ การผูป้ ่ วยทัวไปทีมีอาการป่ วยแบบเดียวกัน
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารคาดว่าการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาทีโรงพยาบาลวิภารามในอนาคตจะลดลงอย่างมีนยั ยะ
สําคัญ เนื องจากบริ ษทั ฯได้เปิ ดศูนย์หัวใจ (Heart Center) เพือดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีมีปัญหาด้านหัวใจแล้วตั"งแต่
ไตรมาส 1 ปี 2558

5.87

4.69

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งราคาซื" อขายระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดโดยเป็ น
รายการธุ รกิ จปกติ ทีมี เงื อนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
2. บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด

3. บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
ค่าใช้จ่ายการบริ การฟอกเลือดด้วย
1.34 บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด ก่อตั"งโดยบุคคลการทางการแพทย์ ซึ งได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล เป็ นต้น ซึ งมี
เครื องไตเทียม : บริ ษทั ย่อยร่ วมกับ
ประสบการณ์ ความรู ้และความสามารถในการให้บริ การฟอกเลือดแก่ผปู ้ ่ วย ตามมาตรฐานทีกําหนด ซึ งบริ ษทั
บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด
ย่อยร่ ว มกับบริ ษ ัท บพิต รเวชการ จํา กัด ให้บริ การฟอกเลื อดแก่ ผูป้ ่ วย โดยการกํา หนดราคาซื" อ ขาย และ
ให้บริ การฟอกเลือดแก่ผปู ้ ่ วย
ลักษณะเงือนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึงเทียบเท่ากับ ราคาที บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด ตกลง
ซึงบริ ษทั ฯจะต้องแบ่งรายได้แก่
กับนิติบุคคลทัวไป
บริ ษทั บพิตรเวชการ จํากัด
ตามอัตราส่วนทีตกลงร่ วมกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล มีอตั ราส่ วนแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างกัน ตามสัดส่ วน
ทีตกลงกัน โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการ
ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
0.63 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
ค่าใช้จ่ายซื"อยา :
0.91
1.01 บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย บริ ษทั ฯ มี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยซื"อยาจาก
ความจําเป็ นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผูป้ ่ วย โดยการกําหนดราคาซื" อขาย และ ลักษณะเงือนไข
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด เพือ
ระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึงเทียบเท่ากับ ราคาทีบริ ษทั ฯซื"อสิ นค้าจากบุคคลทัวไป
ใช้รักษาผูป้ ่ วย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค้าทัวไปและได้รับ
ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
0.43
0.39 อนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
4. บริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน)

5. ห้างหุน้ ส่วน
ลาเกรมองส์ พับลิชชิง จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
ค่าใช้จ่ายซื"อรถกอลฟ์ : บริ ษทั ฯ
ซื"อรถกอล์ฟจากบริ ษทั
โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด
(มหาชน)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.44
บริ ษทั ฯจัดซื" อรถกอล์ฟเพืออํานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารรักษาพยาบาลและที จอดรถแก่
ผูท้ ี มาใช้บริ การ โดยการกําหนดราคาซื" อขาย และ ลักษณะเงื อนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงื อนไขตลาดซึ ง
เทียบเท่ากับ ราคาทีบริ ษทั ฯซื"อสิ นค้าจากบุคคลทัวไป

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
ค่าใช้จ่ายซื"อสิ งพิมพ์ : บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยว่าจ้าง
ห้างหุน้ ส่วน ลาเกรมองส์ พับลิช
ชิง จํากัด เพือพิมพ์เอกสาร เช่น
ใบเสนอซื"อ เป็ นต้น

1.22

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

0.15

1.36

0.11

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลโดยราคาและเงือนไขซื"อขายเทียบเท่ากับบุคคลทัวไป และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ห้างหุ ้นส่ วน ลาเกรมองส์ พับลิ ชชิ ง จํากัดให้บริ การรั บจ้างพิมพ์เอกสารทัวไป โดยบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องใช้
เอกสารสําหรับการดําเนิ นธุรกิจ เช่น ใบเสนอซื" อ เป็ นต้น โดย การกําหนดราคาซื" อขาย และ ลักษณะเงือนไข
ระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึงเทียบเท่ากับ ราคาทีบริ ษทั ฯว่าจ้างบุคคลทัวไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล โดยราคาและเงือนไขซื"อขายเทียบเท่ากับบุคคลทัวไปโดยเป็ น
รายการธุ รกิ จปกติ ทีมี เงื อนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
6. บริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
ค่าใช้จ่ายซื"อเครื องใช้ไฟฟ้ า :
0.21
0.51 บริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด จําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้ าโดยกลุ่มประกอบการด้านตัวแทนจําหน่าย
บริ ษทั ฯซื"อเครื องใช้ไฟฟ้ าสํานักงาน
เครื องใช้ไฟฟ้ าในจังหวัดอยุธยามาอย่างยาวนาน ซึงมีความน่าเชือถือ และ บริ การรับประกันสิ นค้าตาม
จากบริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด
ระยะเวลาทีตกลงกัน อีกทั"งตั"งอยูใ่ นบริ เวณใกล้กบั บริ ษทั ฯ ทําให้การจัดส่งสิ นค้าสะดวกรวดเร็ ว โดยบริ ษทั ฯ
เพือใช้ในการดําเนินกิจการของ
ซื"อเครื องใช้ไฟฟ้ า เพือใช้ในการดําเนินกิจการของโรงพยาบาล โดยการกําหนดราคาซื"อขาย และ ลักษณะ
โรงพยาบาล
เงือนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึงเทียบเท่ากับ ราคาทีบริ ษทั ฯซื"อสิ นค้าจากบุคคลทัวไป
ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
7 . บริ ษทั อยุธยาเจริ ญไพบูลย์ จํากัด ค่าใช้จ่ายซื"อเครื องใช้ไฟฟ้ า :
บริ ษทั ฯซื"อเครื องใช้ไฟฟ้ า
สํานักงานจากบริ ษทั อยุธยาเจริ ญ
ไพบูลย์ จํากัดเพือใช้ในการดําเนิน
กิจการของโรงพยาบาล

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

0.01
0.04

-

0.12
-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งราคาและเงือนไขซื" อขายเทียบเท่ากับบุคคลทัวไป โดยเป็ น
รายการธุ รกิ จปกติ ทีมี เงื อนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั อยุธยาเจริ ญไพบูลย์ จํากัด บริ ษทั เจริ ญไพบูลย์ ซิต" ี จํากัด จําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้ าโดยกลุ่มประกอบการ
ด้านการจําหน่ ายเครื องใช้ไฟฟ้ าในจังหวัดอยุธยามาเป็ นเวลานาน มีความน่าเชื อถือ และ บริ การรับประกัน
สิ นค้าตามระยะเวลาทีตกลงกัน การกําหนดราคาซื" อขาย และ ลักษณะเงือนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงือนไข
ตลาดซึงเทียบเท่ากับ ราคาทีบริ ษทั ฯซื"อสิ นค้าจากบุคคลทัวไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดัง กล่า วมี ค วามจําเป็ นและสมเหตุ สมผลซึ ง ซื" อ เครื องใช้ไ ฟฟ้ า เพื อใช้ใ นการดํา เนิ น กิ จ การของ
โรงพยาบาล โดยราคาและเงื อนไขซื" อขายเที ยบเท่ ากับบุคคลทัวไปโดยเป็ นรายการธุ รกิ จปกติทีมีเงื อนไข
การค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
8. ร้านไพโรจน์เภสัช

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
ค่าใช้จ่ายซื"อยา : บริ ษทั ฯ ซื"อยา
ทัวไปจาก ไพโรจน์เภสัช เพือใช้
ในการรักษาผูป้ ่ วย

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.01
0.01 การกําหนดราคาซื" อขาย และ ลักษณะเงื อนไขระหว่างกันเป็ นไปตามเงื อนไขตลาดซึ งเที ยบเท่ ากับ ราคาที
บริ ษทั ฯซื"อสิ นค้าจากบุคคลทัวไป โดยชําระค่ายาด้วยเงินสดย่อย ทั"งนี" ยาทีซื" อเป็ นยาทีมีปริ มาณการใช้ไม่มาก
นัก การซื" อปลีกจากร้านขายยาจะทําให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งจัดเก็นสิ นค้าคงคลังจํานวนมาก ลดความเสี ยงที ยา
ดังกล่าวจะหมดอายุ
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารไม่มีนโยบายซื" อยาจากไพโรจน์เภสัชตั"งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็ นต้นไป ยกเว้นแต่มี
เหตุจาํ เป็ นฉุกเฉิ นเร่ งด่วนเพือช่วยเหลือผูป้ ่ วยซึ งจะต้องดําเนิ นการเปรี ยบเทียบราคา และ ให้ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ตามข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งบริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการ
รักษาผูป้ ่ วย โดยราคาและเงื อนไขซื" อขายเที ยบเท่ากับบุคคลทัวไป โดยเป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ทีมีเงื อนไข
การค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
9. กรรมการกรรมการบริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล : บริ ษทั ฯ 0.43
0.69 ปี 2558 บริ ษทั ฯมอบส่ วนลดค่ารักษาพยาบาลเพือสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทั"งนี" บุคคลที ได้รับ
ให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลแก่
ส่วนลดมีดงั นี"
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
A) กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ ตามทีระบุไว้ในเอกสาร
B) ครอบครัวญาติสายตรงของกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการบริ หาร ซึงได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส
รวมทั"งบุคคลทีเกียวข้อง
และบุตร
C) พีน้องของกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการบริ หาร
D) ผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือระบุไว้ตามคู่มือส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

ทั"งนี" ต" งั แต่เดือน มกราคม 2559 เป็ นต้นไปบริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล เช่น การกําหนด
วงเงินส่วนลดสูงสุด เป็ นต้น โดยบุคคลทีได้รับส่วนลดมีดงั นี"
A) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
B) ครอบครัวญาติสายตรงของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึงได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
C) พีน้องของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นสวัสดิการให้แก่บุคคลดังกล่าวนั"น เป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

10. บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ จํากัด
10.1 บริ ษทั โรงพยาบาล
รายได้การวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย :
ราชธานี โรจนะ จํากัด ผูป้ ่ วยทีใช้สิทธิบตั รประกันสังคมของ
บริ ษทั ฯไปเข้ารับการวินิจฉัยและรักษา
โรคที บริ ษทั ย่อยทั"งนี"ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่
เป็ นผูป้ ่ วยนอก (OPD) ทีมีอาการ ไม่
รุ นแรงเช่น ปวดหัว ไข้หวัด ท้องเสี ย
เป็ นต้น
ยอดลูกหนี"คงค้างสิ"นปี

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2557 ปี 2558
8.36

3.01

ค่าใช้จ่ายการวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วย:
บริ ษทั ฯตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยที
ใช้สิทธิบตั รประกันสังคมของบริ ษทั
ย่อยทั"งนี"ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่ป่วยเป็ นผูป้ ่ วย
ในทีมีอาการค่อนข้างรุ นแรง เช่น ต้อง
ได้รับการผ่าตัดใหญ่ เป็ นต้น

7.45

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

3.66

เหตุผลและความจําเป็ น

14.39 การดําเนิ นการดังกล่าวทําให้ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาที เหมาะสม การกําหนดราคาในช่วงแรกนั"น เท่ากับราคาที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยให้บริ การผูป้ ่ วยทัวไป โดยไม่มีส่วนลดแต่อย่างใด ทั"งนี" ต" งั แต่เดือนเมษายน 2558 เป็ นต้น
ไปผูบ้ ริ หารได้มีการปรับปรุ งการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกันเพือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนิ นงานยิงขึ"น และใน
งวดล่าสุ ดคือเดือนธันวาคม 2558 ทั"ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการคิดราคาค่ารักษาผูป้ ่ วยระหว่างกันใน
อัตราเดียวกันดังนี"

3.94

• ผูป้ ่ วยนอก : ให้ส่วนลดค่าแพทย์ร้อยละ 50 สําหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 30
• ผูป้ ่ วยใน : ให้ส่วนลดค่าแพทย์ ร้อยละ 50 สําหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 15

ทั"งนี"ต" งั แต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป จะไม่มีการให้ส่วนลดค่าแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วยในแต่อย่างใด ซึ งทํา
29.18 ให้เงือนไขส่วนลดผูป้ ่ วยทุกรายการเป็ นไปตามเงือนไขการรับ-ส่งต่อ ผูป้ ่ วยไปยัง โรงพยาบาลทีมีศกั ยภาพสู งกว่า
(Supra) ของกลุ่มสมชิกชมรมโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริ มณฑลตอนเหนือ
นอกจากนี" ผูป้ ่ วยโรคหัวใจทีใช้สิทธิN ประกันสังคมจะมีการคิดราคาระหว่างกันแบบเหมาจ่าย ( Package) ซึ งเป็ น
เงือนไขเดียวกับทีบริ ษทั ฯ คิดราคากับโรงพยาบาลอืนๆ ทีส่งตัวผูป้ ่ วยสิ ทธิNประกันสังคมมารักษากับบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาทีเหมาะสม ซึงการคิดราคาระหว่างกัน
มีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิ
5.43 ในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
10.2 บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด

10.3 บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
รายได้การจําหน่ายยา : บริ ษทั ฯ
จําหน่ายยาแก่ บริ ษทั ย่อยเพือใช้รักษา
ผูป้ ่ วย

ยอดคงค้างสิ"นปี
รายได้จากการให้บริ การ : บริ ษทั ฯ
ให้บริ การซักรี ดผ้า และฆ่าเชื"อเครื องมือ
ทางการแพทย์แก่บริ ษทั ย่อย

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.27
0.25 บริ ษทั ฯให้บริ ษทั ย่อยยืมยาเพือรักษาผูป้ ่ วยในกรณี เร่ งด่วน โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด รวมทั"งจําหน่ายยา
ให้ในราคาต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิมในอัตราร้อยละ 20 ตั"งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป ทั"งนี" ยาทียืม และ
จําหน่ายดังกล่าวเป็ นยาทีบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการใช้นอ้ ย หรื อ สํารองไว้แล้ว แต่มีปริ มาณไม่เพียงพอต่อการรักษา
ผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ น หรื อ เร่ งด่วน โดย บริ ษทั ฯจะให้บริ ษทั ย่อยยืมยา และสรุ ปจํานวนยาที ยืมระหว่างกันทุกสิ" น
เดือน ซึงการคืนยาดังกล่าวจะอยูใ่ นรู ปของยาหรื อชําระเป็ นเงินแทนการคืนยา

0.11

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึงบริ ษทั ย่อยมีความจําเป็ นต้องใช้ยารักษาผูป้ ่ วย ยาทีซื" อเป็ นยาที
มีปริ มาณการใช้ไม่มากนัก อีกทั"งอัตรากําไรส่วนเพิมร้อยละ 20 มีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดย
เป็ นรายการธุ รกิ จปกติ ทีมีเงื อนไขการค้าทัวไปและได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั

0.71 การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพือเป็ น
การบริ หารกําลังการผลิตส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี"
• บริ การซักรี ดผ้า : บริ ษทั ฯคิดค่าบริ การตามปริ มาณผ้าทีส่ งซัก โดยกําหนดราคาเทียบเคียงกับผูใ้ ห้บริ การราย
อืนในบริ เวณใกล้เคียง
• การอบฆ่าเชื"อเครื องมือแพทย์ : บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การตามจํานวนเครื องมือแพทย์ทีส่ งมาทําการฆ่าเชื"อ โดย
กําหนดราคาเท่ากับราคาต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ยอดคงค้างสิ"นงวด :

0.11

รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุ รกิ จ โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไข
0.71 การค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

10.4 บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

รายได้จากการให้คาํ แนะนําด้านการ
ปฏิบตั ิงาน : บริ ษทั ฯจัดส่งบุคลากร
เพือช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ เช่น
บัญชี การเงิน และ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รวมทั"งให้
คําแนะนํา คําปรึ กษาในการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้บริ ษทั ย่อย
ดําเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกับ
บริ ษทั ฯ
ยอดคงค้างสิ"นงวด :

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.06 การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด บริ ษทั ฯ
คิดค่าปรึ กษาซึงเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน โดยมีระยะเวลา 1 ปี ตามสัญญาเริ มตั"งแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558
และสิ"นสุดวันที 30 กันยายน 2559 ดังนี"
• ค่าให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์ เดือนละ 10,000 บาท
• หากพนักงานต้องเดินทางไป โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ให้คิดค่าบริ การตามจํานวนชัวโมงของพนักงานที
ไปให้บริ การอบรม โดยกําหนดราคาอ้างอิงตามอัตราเงินเดือนพนักงานแต่ละระดับทีไปให้บริ การ รวมทั"ง
ค่าเดินทางไปและกลับครั"งละ 160 บาท

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคลากรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด ทั"งนี" การคิดค่าบริ การระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไข
0.06 การค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
10.5 บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

10.6 บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
รายได้จ ากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ :
0.15 การดําเนินการดังกล่าวเป็ นการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยอุปกรณ์ Server มีอายุการใช้
บริ ษทั ฯจําหน่ายอุปกรณ์ server และ
งานมาแล้วประมาณ 7 ปี โดยมีมูลค่าทางบัญชี คงเหลือ 1 บาท ซึ งบริ ษทั ฯได้ว่าจ้างบริ ษทั ที มีความเชี ยวชาญ
เครื องปรับอากาศแก่บริ ษทั ย่อย
ปรับปรุ งสภาพ อุปกรณ์ server ดังกล่าวเพือให้อุปกรณ์ server มีความพร้อมต่อการใช้งาน โดย บริ ษทั ฯได้คิด
ราคาจําหน่ ายอุปกรณ์ server ดังกล่าวแก่บริ ษทั ย่อยเท่ากับมูลค่าทางบัญชี บวกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งสภาพ
อุปกรณ์ server ดังกล่าว
สําหรับเครื องปรับอากาศ Panasonic 24,000 BTU มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ
22,546 บาท โดยบริ ษทั ฯจําหน่ายเครื องปรับอากาศดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีโดยกําหนดราคาขาย
เท่ากับ 23,000 บาท
ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

ยอดคงค้างสิ"นงวด :

-

-

รายได้จ ากค่ า บริ การสื อสารข้อ มู ล
โทรคมนาคม : บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่ อ ย ได้ ใ ช้ บ ริ การสื อสารข้ อ มู ล
โทรคมนาคม เพือดึงรายงานข้อมูลซึง
กันและกัน

-

0.02

ยอดคงค้างสิ"นงวด :

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งเป็ นการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ได้ใช้บริ การสื อสารข้อมูลโทรคมนาคม เพือดึงรายงานข้อมูลซึ งกันและกันเพือใช้ใน
การดําเนิ นงาน เช่น ข้อมูลในการบันทึ กบัญชี เป็ นต้น เพือให้เกิ ดความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน โดยบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ดงั กล่าวในสัดส่วนทีเท่ากันคือร้อยละ 50
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-

0.02

รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุ รกิ จ โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไข
การค้าทัวไปและได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติทไม่
ี มนี โยบายดําเนินการรายการดังกล่ าวในอนาคต
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
1. บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
ค่าใช้จ่ายการซื"อยา : บริ ษทั ฯ ซื"อยา
จากบริ ษทั ย่อยเพือใช้รักษาผูป้ ่ วย

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.08
บริ ษทั ฯซื"อยาจากบริ ษทั ย่อยเพือเป็ นการบริ หารสิ นค้าคงเหลือระหว่างกันโดยในช่วงแรกของการดําเนิ นงานทีบริ ษทั
ย่อยนั"นมีการคิดส่วนลดจากราคาขายประมาณร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึ"นในอดีต
ทั"งนี"ต" งั แต่เดือนกันยายน 2558 เป็ นต้นไป จะดําเนินการคิดราคายาระหว่างกันตามราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิมร้อยละ
20 ซึ งเป็ นเงื อนไขเดียวกับรายการธุ รกิจปกติหรื อสนับสนุนธุ รกิ จปกติทีมีเงื อนไขการค้าทัวไป ซึ งจะเกิ ดขึ"นอย่าง
ต่อเนืองในอนาคต ระหว่างบริ ษทั ฯกับ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ จํากัด ข้อ 10.2 เรื องการจําหน่ายยา

ยอดคงค้างสิ"นปี
ค่าใช้จ่ายทีปรึ กษาด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ (IT) : บริ ษทั ฯว่าจ้าง
บริ ษทั ย่อยเพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับ
การระบบระบบสารสนเทศ

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

0.08
0.02

-

0.03

-

ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึงเป็ นการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือเพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยมีพนักงานคอมพิวเตอร์ ซึงมีความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นการเขียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรง
ขณะทีพนักงานคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯขาดประสบการณ์ดงั กล่าว และต้องขอคําปรึ กษากับบริ ษทั ย่อยโดยบริ ษทั ฯ
จ่ายค่าทีปรึ กษาเดือนละ 5,000 บาท
ทั"งนี" บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวตั"งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นไป เนื องจากบริ ษทั ฯได้ว่าจ้าง
พนักงานที มีตวามรู ้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศและการเขียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นพนักงาน
ประจําของบริ ษทั ฯเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ ง ราคาดังกล่าวเป็ นไปตามเงื อนไขตลาดซึ งเที ยบเท่ากับ บริ ษทั ฯ
ว่าจ้างทีปรึ กษาระบบสารสนเทศจากภายนอก
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
2. แพทย์ผดู ้ าํ รงตําแหน่ง
กรรมการ

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
ค่าธรรมเนียมแพทย์ : บริ ษทั ฯจ่าย
ค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าธรรมเนียม
แพทย์แก่กรรมการ ของบริ ษทั ฯ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
3.24
บริ ษทั ฯทําสัญญากับแพทย์ซึงเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในด้านการแพทย์เพือให้บริ การรักษาผูป้ ่ วย โดยการ
กําหนดค่าธรรมเนียมแพทย์เป็ นไปตามเงือนไขตลาดซึงเทียบเท่ากับราคาทีบริ ษทั ฯจ่ายค่าธรรมเนี ยมแพทย์แก่บุคคล
ทัวไป
ทั"งนี"บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวตั"งแต่เดือน มกราคม 2558 เป็ นต้นไป

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
3. นายแพทย์บุญชัย
อิศราพิสิษฐ์

ค่าใช้จ่ายค่าทีปรึ กษา : บริ ษทั ฯแต่งตั"ง
นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์เป็ นที
ปรึ กษาในการบริ หารธุรกิจ

-

-

0.48

0.12

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมี ความจําเป็ นและสมเหตุ สมผลโดยบริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้อ งจ่ า ยค่า ตอบแทนแพทย์ดัง กล่า ว
ในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อืนๆ
บริ ษ ัท ฯแต่ ง ตั"ง นายแพทย์บุ ญ ชัย อิ ศ ราพิ สิ ษ ฐ์ ซึ งเป็ นผู ้เ ชี ยวชาญและมี ป ระสบการณ์ ด้า นการบริ ห ารจัด การ
โรงพยาบาล เพือให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารธุรกิจ โดยจ่ายค่าทีปรึ กษาเดือนละ 40,000 บาท
ทั"งนี"บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวตั"งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็ นต้นไป

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
4 . บริ ษทั โรงพยาบาล
วิภาราม จํากัด

ค่าใช้จ่ายทีปรึ กษาด้านระบบข้อมูล
สาระสนเทศ : บริ ษทั ฯว่าจ้าง บริ ษทั
โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด เพือให้
คําปรึ กษาเกียวกับระบบข้อมูลสาระ

-

-

0.01

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการในอดีต ซึงจะไม่มีการจ่ายค่าทีปรึ กษาดังกล่าวตั"งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็ นต้นไป
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ใช้งานระบบข้อมูลสาระสนเทศ BITHIS ซึ งเป็ นระบบเดี ยวกับที บริ ษทั ฯใช้อยู่
โดยบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัดใช้งานระบบข้อมูลสาระสนเทศดังกล่าวก่อนบริ ษทั ฯหลายปี ดังนั"น บุคลากร
ของบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด จึงมีประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถทีจะให้คาํ แนะนําเกียวกับระบบข้อมูล
สาระสนเทศได้ โดยลักษณะเงือนไขระหว่างกันเป็ นดังนี"
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2557 ปี 2558

สนเทศ

5. บริ ษทั โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากัด
(มหาชน)

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
ค่ า ใช้จ่ า ยทํา ประกัน ภัย : บริ ษ ัท ฯทํา
ประกันภัยร่ วมกับบริ ษทั โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากัด (มหาชน)

เหตุผลและความจําเป็ น
• ค่าทีปรึ กษาทางโทรศัพท์เดือนละ 5,000 บาท
• ค่าบริ การทีปรึ กษากรณี เดินทางมายังโรงพยาบาลราชธานี วันละ 2,422 บาท
• ค่านํ"ามันกิโลเมตรละ 6 บาท และค่าผ่านทาง
ทั"งนี"บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต โดยได้ยกเลิกการทํารายการดังกล่าวตั"งแต่เดือนมกราคม
2558 เป็ นต้นไป ทั"งนี"หากบริ ษทั ฯต้องการคําแนะนําด้านระบบข้อมูลสาระสนเทศ จะหารื อกับเจ้าหน้าทีของ บริ ษทั
ผูจ้ าํ หน่ายโปรแกรมบริ หารจัดการ BITHIS ให้บริ การดูแล และรักษาระบบข้อมูลสาระสนเทศแก่บริ ษทั ฯตามสัญญา
ทีตกลงกัน

-

-

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึงราคาซื"อขายระหว่างกันเป็ นไปตามราคาตลาด ซึงจะไม่มีการจ่าย
ค่าทีปรึ กษาดังกล่าวตั"งแต่เดือนเดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นไป
การทําประกันภัยร่ วมกับบริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ทําให้ตน้ ทุนในการทําประกันภัยตํากว่าการ
ทําประกันภัยของบริ ษทั ฯเพียงรายเดี ยว โดยบริ ษทั ฯไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการทําประกันภัยร่ วมกับบริ ษทั
โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) แต่อย่างใด
ทั"งนี"บริ ษทั ฯจะทําประกันภัยของโรงพยาบาลราชธานี โดยยกเลิกการทําประกันภัยร่ วมกับโรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน) ตั"งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมี ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งการทําประกันร่ วมกับบริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด
(มหาชน) ทําให้ตน้ ทุนการทําประกันภัยตําลง อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯจะทําประกันภัยในนามของบริ ษทั ฯภายหลังจาก
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับปั จจุบนั จะหมดอายุลงวันที 21 มีนาคม 2559
6. บริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ ค่ า ใช้ จ่ า ยเข้า ร่ วมโครงการกองทุ น
บริ ษทั ฯไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่ วมในโครงการกองทุนสํารองเลี"ยงชีพ โรงพยาบาลธนบุรี แต่อย่างใด
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) สํารองเลี"ยงชีพ : บริ ษทั ฯจัดตั"งกองทุน
สํารองเลี" ยงชี พโดยขอจดทะเบี ยนเข้า
ทั"งนี"บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี"ยงชีพของโรงพยาบาลราชธานี โดยไม่จดทะเบียนร่ วมใน
โครงการกองทุนสํารองเลี"ยงชีพ โรงพยาบาลธนบุรี ตั"งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็ นต้นไป
ร่ วมในโครงการกองทุนสํารองเลี"ยงชีพ
โรงพยาบาลธนบุรี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการในอดีต และบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี"ยงชีพของโรงพยาบาล
ราชธานี เรี ยบร้อยในวันที 20 กรกฎาคม 2558 และยกเลิกการเข้าร่ วมในโครงการกองทุนสํารองเลี"ยงชีพโรงพยาบาล
ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
ธนบุรี ตั"งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็ นต้นไป
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

เงินรับส่วนเกินเกิดจากการซื"อหุน้ :
บริ ษ ัท ฯหั ก เงิ น ภาษี หั ก ณ ที จ่ า ยจาก
รายการประสานงานในการซื" อหุ ้นจาก
ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท โรงพยาบาล
โรจนะเวช จํ า กั ด ในสั ด ส่ วนของ
บริ ษัท ธนบุ รี เฮลท์ แ คร์ กรุ๊ ป จํา กั ด
(มหาชน)

0.12

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี

0.12

-

-

บริ ษทั ฯ ได้ประสานงานเพือซื" อหุ ้นบริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด จํานวน 2 ล้านหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบี ยนชําระแล้วให้แก่ บริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เพือให้การดําเนิ นการซื" อหุ ้น
สําเร็ จลุล่วง ซึงภายหลังการชําระเงินค่าหุน้ ดังกล่าว พบว่ายังคงมีเงินทีบริ ษทั ฯหักภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากรายการซื" อหุ ้น
ในส่วนของบริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) คงค้าง จํานวน 0.12 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ฯมีหน้าทีต้องส่ งคืน
เงินดังกล่าวแก่บริ ษทั ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลโดยเป็ นการประสานงานเพือให้การลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาล
โรจนะเวช จํากัด ให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
7. บริ ษทั โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากัด
(มหาชน)

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
เงินรับส่วนเกินเกิดจากการซื"อหุน้ :
บริ ษทั ฯหักเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ายจาก
รายการประสานงานในการซื"อหุน้ จาก
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โรงพยาบาล
โรจนะเวช จํากัด ในสัดส่วนของ
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด
(มหาชน)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2557 ปี 2558
0.16
บริ ษทั ฯ ได้ประสานงานเพือซื" อหุ ้นบริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด จํานวน 4 ล้านหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
17 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วบริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) เพือให้การดําเนิ นการซื" อหุ ้นทั"งหมด
สําเร็ จลุล่วง ซึงภายหลังการชําระเงินค่าหุน้ ดังกล่าว พบว่ายังคงมีเงินทีบริ ษทั ฯหักภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากรายการซื" อหุ ้น
ในส่ วนของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) คงค้าง จํานวน 0.16 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯมีหน้าทีต้อง
ส่งคืนเงินดังกล่าวแก่บริ ษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

0.16

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลโดยเป็ นการประสานงานเพือให้การลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาล
โรจนะเวช จํากัด ให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี

ยอดเจ้าหนี"คงค้างสิ"นปี
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.3 รายการให้ /รับความรับช่ วยเหลือทางการเงิน
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
1. บริ ษทั โรงพยาบาล
วิภาราม จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั"น : บริ ษทั ฯกูย้ มื ระยะ
สั"นจาก บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาราม
จํากัด เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
85.00
-

- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด

85.00
85.00

85.00
85.00
-

- ดอกเบี"ยค้างจ่ายต้นงวด
- คํานวณดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ชําระคืนดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างจ่ายปลายงวด

2.61
2.37
0.24

0.24
3.93
4.17
-

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 5 ต่อปี ซึงตํากว่าอัตราดอกเบี"ยเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯจากสถาบัน
การเงินทัวไป
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลแม้วา่ บริ ษทั ฯมีวงเงินสิ นเชือกับสถาบันการเงิน แต่
การกู้ยืมดังกล่าวเป็ นการเสริ มสภาพคล่องระยะสั"นในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ งสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็ วในอัตราดอกเบี"ยทีตํากว่าอัตราดอกเบี"ยทีเสนอโดยสถาบันการเงิน
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ลักษณะของ
ทีมีความเกียวข้ อง
รายการระหว่ างกัน
2. บริ ษทั เอฟแอนด์เอส 79 เงินกูย้ มื ระยะสั"น : บริ ษทั ฯกูย้ มื ระยะ
จํากัด
สั"นจาก บริ ษทั บริ ษทั เอฟแอนด์เอส
79 จํากัด เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
10.00
30.00

- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด

10.00
10.00

10.00
20.00
30.00
-

- ดอกเบี"ยค้างจ่ายต้นงวด
- คํานวณดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ชําระคืนดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างจ่ายปลายงวด

0.06
0.06

0.06
0.43
0.49
-

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 5 ต่อปี ซึงตํากว่าอัตราดอกเบี"ยเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯจากสถาบัน
การเงินทัวไป
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลแม้วา่ บริ ษทั ฯมีวงเงินสิ นเชือกับสถาบันการเงิน แต่
การกู้ยืมดังกล่าวเป็ นการเสริ มสภาพคล่องระยะสั"นในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ งสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็ วในอัตราดอกเบี"ยทีตํากว่าอัตราดอกเบี"ยทีเสนอโดยสถาบันการเงิน
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ลักษณะของ
ทีมีความเกียวข้ อง
รายการระหว่ างกัน
3. บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่ง-สง เงินกูย้ มื ระยะสั"น : บริ ษทั ฯกูย้ มื ระยะ
จํากัด
สั"นจาก บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี
ทุ่งสง จํากัด เพือใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
20.00
50.00

- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด

20.00
20.00

20.00
30.00
50.00
-

- ดอกเบี"ยค้างจ่ายต้นงวด
- คํานวณดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ชําระคืนดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างจ่ายปลายงวด

0.02
0.02

0.02
2.11
2.13
-

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 5 ต่อปี ซึงตํากว่าอัตราดอกเบี"ยเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯจากสถาบัน
การเงินทัวไป
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลแม้วา่ บริ ษทั ฯมีวงเงินสิ นเชือกับสถาบันการเงิน แต่
การกู้ยืมดังกล่าวเป็ นการเสริ มสภาพคล่องระยะสั"นในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ งสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็ วในอัตราดอกเบี"ยทีตํากว่าอัตราดอกเบี"ยทีเสนอโดยสถาบันการเงิน
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
4. บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว : บริ ษทั ฯ ให้
เงินกูย้ มื ระยะยาวแก่ บริ ษทั ย่อยเพือ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
19.11
65.00

- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- รับชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด

19.11
19.11

19.11
46.20
0.31
65.00

- ดอกเบี"ยค้างรับต้นงวด
- ดอกเบี"ยรับระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างรับปลายงวด

0.46
0.10

0.10
2.90
0.43

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 8 ต่อปี
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้ความช่ วยเหลือทางการเงิ นแก่ บริ ษทั ย่อยซึ งจะเกิ ดขึ" นตามความ
เหมาะสมในอนาคต ภายใต้อตั ราดอกเบี"ยทีใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี"ยของธนาคารพาณิ ชย์ทีให้กูย้ ืม
เงินแก่ลูกค้าชั"นดี บวกด้วยต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯในการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลซึ งบริ ษทั ย่อยมีความจําเป็ นต้องใช้เงิ นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจ ทั"งนี"หากบริ ษทั ฯดําเนินการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน อาจต้องใช้เวลาในการอนุมตั ิ โดย
อัตราดอกเบี" ยเงิ นกู้ยืมดังกล่าวใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี" ยที บริ ษทั ฯกู้ยืมจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ขณะนั"น
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
5. นายวิเชียร จิตใจฉํา

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั"น :
บริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด
กูย้ มื ระยะสั"นจาก นายวิเชียร จิตใจฉํา
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
37.39
-

- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
- เพิมขึ"นจากการซื"อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด

42.48

27.08
-

3.63
19.04
27.08

27.08
-

-

-

- ดอกเบี"ยค้างจ่ายต้นงวด
- ดอกเบี"ยจ่ายระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างจ่ายปลายงวด

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
ไม่มีการคิดดอกเบี"ยแต่อย่างใด
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการในอดีต ซึงเกิดขึ"นก่อนการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯและจะไม่
มีรายการดังกล่าวในอนาคต
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิตบิ ุคคล
ลักษณะของ
ทีมีความเกียวข้ อง
รายการระหว่ างกัน
5. นายวิเชียร จิตใจฉํา (ต่อ) เงินให้กยู้ มื ระยะยาว :
บริ ษทั โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด
ให้เงินกูย้ มื แก่ นายวิเชียร จิตใจฉํา
- ยอดเงินให้กตู้ น้ งวด
- เพิมขึ"นจากการซื"อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
-ให้กเู้ พิมระหว่างงวด
- รับชําระคืนระหว่างงวด
- คงเหลือเงินให้กปู้ ลายงวด
- ดอกเบี"ยค้างรับต้นงวด
- ดอกเบี"ยรับระหว่างงวด
- ดอกเบี"ยค้างรับปลายงวด

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
5.86
-

2.84

-

3.01
5.86
-

-

-

-

เหตุผลและความจําเป็ น
อัตราดอกเบี"ย
ไม่มีการคิดดอกเบี"ยแต่อย่างใด
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายการทํารายการดังกล่าวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการในอดีต ซึงเกิดขึ"นก่อนการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯและจะไม่
มีรายการดังกล่าวในอนาคต
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บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.4 การคํา2 ประกัน / ให้ หลักประกัน แก่ วงเงินสินเชือ
การรับการสนับสนุนการคํา2 ประกันสําหรับเงินกู้ยมื สถาบันการเงิน/เจ้ าหนีเ2 งินกู้ : บริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการคํ"าประกันสําหรับเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี"
เงินกูม้ ีรายละเอียดดังนี"
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีมีความเกียวข้ อง
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
คํ"าประกันเงินกู้
ภายในประเทศ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
25
204

เหตุผลและความจําเป็ น
ไม่มีการคิ ดค่าธรรมเนี ยมในการคํ"าประกันจนกว่าจะสิ" นสุ ดอายุสัญญากู้ เพือสนับสนุ นสภาพ
คล่องและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลโดยดําเนิ นการตามข้อเสนอของธนาคารพาณิ ชย์
เพือสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทํ ย่อย
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันที เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกรรมการ หรื อบุคคลที อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการระหว่างกันนันๆ
ในกรณี ทีกฎหมายกําหนดใหรายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั นัน บริ ษทั จะ
จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพือพิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนันๆ โดยให้มีแนวทางดังนี
การทํารายการที มีเงือนไขการค้าทัวไป : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทํา
รายการระหว่างกันมีเงือนไขการค้าทัวไปหากรายการดังกล่าวมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีจะกระทํา
กับคู่สัญญาทัวไปในสถาณการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ บุคคลทีเกียวข้องกัน (แล้วแต่กรณี )
ทังนี บริ ษทั จะจัดทํารายงานสรุ ปการทําธุ รกรรมดังกล่าวเพือรายงานในที ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึงไม่มีเงือนไขทางการค้าทัวไป และรายการระหว่างกันอืนๆ
ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ ืม การคําประกัน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ
มี นโยบายให้เสนอให้ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาอนุ มตั ิ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ ว ม
ประชุมและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและความจําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการนันๆ และ
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ทํารายการที เกี ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินที สําคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
และการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานบัญชี เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจกรรมที เกียวข้องกันซึ งกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ รวมทังแบบ @A-C และรายงานประจําปี
นอกจากนี ในกรณี ทีคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเกิดขึนนัน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลทีมี
ความรู ้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินทีมีความเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับ
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลทีมีความรู ้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพือให้มีความมันใจว่าการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ฯ แต่
เป็ นการทํารายการทีบริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ทีมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพือพิจารณาและให้ความเห็ นเกี ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความ
สมเหตุ สมผลของรายการนันๆ รวมทังตรวจสอบราคาและเงื อนไขการทํา รายการให้เป็ นไปตามลัก ษณะที สามารถ
เปรี ยบเทียบได้กบั บุคคลภายนอก
กรรมการจะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบต่างๆ ที ได้กาํ หนดขึ น และกรรมการจะไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยงอนุ มตั ิ
รายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทําธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ
สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตนัน จะยังคงมีอยูใ่ นส่ วนทีเป็ นการดําเนิ นการทางธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั ฯ เช่ น การส่ งต่อผูป้ ่ วยเพือไปรักษาพยาบาล การบริ การฟอกเลื อดด้วยเครื องไตเที ยม การซื อยา การสังซื อ
สิ งพิมพ์ และการซือเครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น นอกจากนี ในอนาคต บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้องทํารายการระหว่างกัน
รวมทังให้ความช่วยเหลือเพิมเติมแก่บริ ษทั ย่อย ในด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยสิ ทธิ ประกันสังคม การยืมยา การซื อขายยา
การซักรี ดผ้าและฆ่าเชือเครื องมือทางการแพทย์ การให้คาํ แนะนําด้านการปฏิบตั ิงาน และบริ การสื อสารข้อมูลโทรคมนาคม
รวมถึงการคําประกันเงินกู้ และ/หรื อการให้เงินกูย้ ืม และจะดําเนิ นการทํารายการข้างต้นด้วยความโปร่ งใสและปฏิบตั ิตาม
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องอย่างเคร่ งครัด
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