บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันที่เปนรายการที่เกิดขึ้นในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหวาง บริษัทฯและบริษัทยอยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยสรุปรายละเอียดดังตอไปนี้
14.1

สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทยอย
1
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

2

1

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ใหบริการทางการแพทย

• ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 11 ของทุนจดทะเบียนชําระ โดยมีผูถือหุนรายใหญ ไดแก บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด
รอยละ 41 และรอยละ 41 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว1
• ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
• นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558
• เปนผูถือหุนในบริษัทฯโดย ถือหุนผาน บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทฯรอยละ 11 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
• ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
• นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558

ใหบริการทางการแพทย

หมายเหตุ : รายละเอียดตาม สวนที่ 2.3 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ หัวขอ 9.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 99

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทยอย
3 บริษัท เอฟแอนดเอส 79 จํากัด

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใหบริการทางการแพทย

ลักษณะความสัมพันธ
•
•
•
•
•
•
•

4

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

จําหนายยาและเวชภัณฑ
ทางการแพทย

5

บริษัท ธนบุรีเฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

ใหบริการทางการแพทย

6

บริษัท ธนราษฎรทุงสง จํากัด

ใหบริการทางการแพทย

•

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

•
•
•

บริการดานสิ่งพิมพ

•

7

บริษัท เจริญไพบูลย ซิตี้ จํากัด

8

หางหุนสวนจํากัด ลาเกรมองส พับลิชชิ่ง

ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558
ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558
ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายสุธน ศรียะพันธุ
นายสุธน ศรียะพันธุ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558 และลาออกจากตําแหนง
กรรมการบริษัท ธนบุรีเฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน) ประมาณเดือนเมษายน 2558
มีผูถือ หุนปลายทางรวมกันกับ บริ ษัทฯไดแ ก บริษัท ธนบุรี เฮลทแ คร กรุป จํากัด (มหาชน) ถือ หุนในบริษัท ฯ
รอยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และถือหุนบริษัท โรงพยาบาลธนบุรีทุงสง จํากัด รอยละ 53 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 2
ระหวางป 2557-2558 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 1 ทาน ไดแก นายสุธน ศรียะพันธุ
นายสุธน ศรียะพันธุ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558
มีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯไดแก ตระกูลศรีโภชนสมบูรณ ซึ่งถือหุนในบริษัทฯรอยละ 3.98 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว และ ถือหุนบริษัท เจริญไพบูลย ซิตี้ จํากัด รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
มีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯไดแก กลุมวุฒิกุลประพันธ ซึ่งถือหุนในบริษัทฯรอยละ 14 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลว และ ถือหุนหางหุนสวน ลาเกรมองส พับลิชชิ่ง จํากัด รอยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว

บริษัท ธนบุรีเฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท โรงพยาบาล ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) รอยละ 53 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่ง บริษัท โรงพยาบาล ราษฎรยินดี จํากัด (มหาชน) ถือหุนบริษัท ธนราษฎรทุงสง จํากัด รอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนชําระแลว

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 100

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการทํา
ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทยอย
9
บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ใหบริการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม

• มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯไดแก กลุมวุฒิกุลประพันธ ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 14 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
และถือหุนบริษัท บพิตรเวชการ จํากัด รอยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
• ในชวงกอนเปดการใหบริการในเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 2558 กลุมวุฒิกุลประพันธ ถือหุนบริษัท บพิตรเวชการ
จํากัด รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และตอมาในเดือนกรกฎาคม 2558 ไดดําเนินการขายหุนเพื่อลดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหแกกลุมแพทยซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัท บพิตรเวชการ จํากัด สงผลใหปจจุบัน
คงเหลือการถือหุนในบริษัท บพิตรเวชการ จํากัด รอยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
• ผูประกอบการ คือ นายไพโรจน วัชรกรโยธิน เปนสามีของนางชุลีวรรณ วัชรกรโยธิน ซึ่งดํารงตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการ ดานเทคนิคบริการ
• เปนบริษัทยอยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 52 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
• ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีกรรมการรวมกับบริษัทฯจํานวน 4 ทาน ไดแก
1. นายแพทยวชิระ วุฒิกุลประพันธ
2. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ
3. นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชนสมบูรณ
4. นางสาวพิชญระพี ประสิทธิ์หิรัญ
• ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย
• นายแพทยบุญชัย อิศราพิสิษฐ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯและบริษัทยอยตามวาระตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2558
• ถือหุนในบริษัท โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด รอยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว กอนการเขาซื้อกิจการ
โดยบริษัทฯ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
• ระหวางป 2557 ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด
• นายวิเชียร จิตใจฉ่ํา ออกจากตําแหนงกรรมการ ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2558

10

ไพโรจนเภสัช

จําหนายยาแผนปจจุบัน

11

บริ ษั ท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํ า กั ด
(“บริษัทยอย”)

ใหบริการทางการแพทย

12

นายแพทยบุญชัย อิศราพิสิษฐ

-

13

นายวิเชียร จิตใจฉ่ํา

-

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 101

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2

รายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

14.2.1

รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด คาใชจายการสงตอผูปวยไป
รักษาพยาบาลยังบริษัท
โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ซึ่งเปน
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา :
บริษัทฯสงตอผูปวย ซึ่งมีปญหา
ดานหัวใจเปนสวนใหญไปรักษาที่
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
ในอดีตบริษัทฯมีค วามจําเปนตอ งสงตอ ผูปวยเพื่อ ไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภารามซึ่งเป นโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกวาเพื่อใหผูปวยโดยเฉพาะผูปวยโรคหัวใจไดรับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
โดยการกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ใหบริการผูปวยทั่วไปที่มีอาการปวยแบบเดียวกัน
อยางไรก็ตามผูบริหารคาดวาการสงตอผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภารามในอนาคตจะลดลงอยางมีนัยยะ
สําคัญ เนื่องจากบริษัทฯไดเปดศูนยหัวใจ (Heart Center) เพื่อดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานหัวใจแลวตั้งแต
ไตรมาส 1 ป 2558

4.69

4.69

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งราคาซื้อขายระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 102

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
2. บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด

3. บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
ลักษณะของ
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
รายการระหวางกัน
เดือน
ป 2558
ป 2559
5.99 บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด กอตั้งโดยบุคคลการทางการแพทย ซึ่งไดแก แพทย และ พยาบาล เปนตน ซึ่งมี
คาใชจายการบริการฟอกเลือดดวย 1.34
ประสบการณ ความรูและความสามารถในการใหบริการฟอกเลือดแกผูปวย ตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งบริษัท
เครื่องไตเทียม : บริษัทยอยรวมกับ
ยอ ยร ว มกับ บริ ษัท บพิ ตรเวชการ จํ ากัด ใหบ ริก ารฟอกเลือ ดแกผูปวย โดยการกําหนดราคาซื้อ ขาย และ
บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด
ใหบริการฟอกเลือดแกผูปวย
ลักษณะเงื่อนไขระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่ บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด ตกลง
ซึ่งบริษัทฯ จะตองแบงรายไดแก
กับนิติบุคคลทั่วไป
บริษัท บพิตรเวชการ จํากัด
ตามอัตราสวนที่ตกลงรวมกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล มีอัตราสวนแบงผลประโยชนรายไดระหวางกัน ตามสัดสวน
ที่ตกลงกัน โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ
5.12 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
0.63
ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด
คาใชจายซื้อยา :
บริษัท ฯ และบริษัทยอยซื้อยาจาก
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด
เพื่อใชรักษาผูปวย

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

1.01

0.39

0.60

0.61

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด จําหนายยาและเวชภัณฑทางการแพทยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดย บริษัทฯ มี
ความจําเปนตองใชสินคาดังกลาวประกอบการรักษาผูปวย โดยการกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไข
ระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่บริษัทฯซื้อสินคาจากบุคคลทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับ
อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
4. หางหุนสวน
ลาเกรมองส พับลิชชิ่ง จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
คาใชจายซื้อสิ่งพิมพ :
บริษัทฯและบริษัทยอยวาจาง
หางหุนสวน ลาเกรมองส พับลิช
ชิ่ง จํากัด เพื่อพิมพเอกสาร เชน
ใบเสนอซื้อ เปนตน

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.51 หางหุนสวน ลาเกรมองส พับลิชชิ่ง จํากัดใหบ ริการรับจางพิมพเอกสารทั่วไป โดยบริษัท ฯจําเปนตองใช
1.36
เอกสารสําหรับการดําเนินธุรกิจ เชน ใบเสนอซื้อ เปนตน โดย การกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไข
ระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่บริษัทฯวาจางบุคคลทั่วไป

0.11

0.05

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเทากับบุคคลทั่วไปโดยเปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
5. บริษัท เจริญไพบูลย ซิตี้ จํากัด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
ลักษณะของ
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
รายการระหวางกัน
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.34 บริษัท เจริญไพบูลย ซิตี้ จํากัด จําหนายเครื่องใชไฟฟาโดยกลุมประกอบการดานตัวแทนจําหนาย
คาใชจายซื้อเครื่องใชไฟฟา :
0.51
เครื่องใชไฟฟาในจังหวัดอยุธยามาอยางยาวนาน ซึ่งมีความนาเชื่อถือ และ บริการรับประกันสินคาตาม
บริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อ
ระยะเวลาที่ตกลงกัน อีกทั้งตั้งอยูในบริเวณใกลกับบริษัทฯ ทําใหการจัดสงสินคาสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทฯ
เครื่องใชไฟฟาสํานักงาน จาก
ซื้อเครื่องใชไฟฟา เพื่อใชในการดําเนินกิจการของโรงพยาบาล โดยการกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะ
บริษัท เจริญไพบูลย ซิตี้ จํากัด เพื่อ
ใชในการดําเนินกิจการของ
เงื่อนไขระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่บริษัทฯซื้อสินคาจากบุคคลทั่วไป
โรงพยาบาล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเทากับบุคคลทั่วไป โดยเปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
0.12
ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด
คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
6. รานไพโรจนเภสัช

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
คาใชจายซื้อยา :
บริษัทฯ ซื้อยาทั่วไปจาก ไพโรจน
เภสัช เพื่อใชในการรักษาผูปวย

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
การกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่
0.01
บริษัทฯซื้อสินคาจากบุคคลทั่วไป โดยชําระคายาดวยเงินสดยอย ทั้งนี้ยาที่ซื้อเปนยาที่มีปริมาณการใชไมมาก
นัก การซื้อปลีกจากรานขายยาจะทําใหบริษัทฯไมตองจัดเก็นสินคาคงคลังจํานวนมาก ลดความเสี่ยงที่ยา
ดังกลาวจะหมดอายุ
อยางไรก็ตามผูบริหารไมมีนโยบายซื้อยาจากไพโรจนเภสัชตั้งแตไตรมาส 3 ป 2558 เปนตนไป ยกเวนแตมี
เหตุจําเปนฉุกเฉินเรงดวนเพื่อชวยเหลือผูปวยซึ่งจะตองดําเนินการเปรียบเทียบราคา และ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามขอกําหนดของบริษัทฯ

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทฯมีความจําเปนตองใชสินคาดังกลาวประกอบการ
รักษาผูปวย โดยราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเทากับบุคคลทั่วไป โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

7. กรรมการกรรมการบริหาร และ สวนลดคารักษาพยาบาล :
ผูถือหุน
บริษัทฯใหสวนลดคา
รักษาพยาบาลแกกรรมการ
กรรมการบริหาร และผูถือหุน
ตามที่ระบุไวในเอกสาร รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.20 ป 2558 บริษัทฯมอบสวนลดคารักษาพยาบาลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับ
0. 69
สวนลดมีดังนี้
A) กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
B) ครอบครัวญาติสายตรงของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรส
และบุตร
C) พี่นองของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
D) ผูถือหุนที่มีรายชื่อระบุไวตามคูมือสวนลดคารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน มกราคม 2559 เปนตนไปบริษัทฯไดปรับปรุงสวนลดคารักษาพยาบาล เชน การกําหนด
วงเงินสวนลดสูงสุด เปนตน โดยบุคคลที่ไดรับสวนลดมีดังนี้
A) คณะกรรมการบริษัทฯ
B) ครอบครัวญาติสายตรงของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรสและบุตร
C) พี่นอ งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนสวัสดิการใหแกบุคคลดังกลาวนั้น เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

8. บริษัท โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ จํากัด
รายไดการวินิจฉัยและรักษาผูปวย :
8.1 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด บริษัทฯตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่
ใชสิทธิบัตรประกันสังคมของบริษัท
ยอยทั้งนี้ผูปวยสวนใหญปวยเปนผูปวย
ในที่มีอาการคอนขางรุนแรง เชน ตอง
ไดรับการผาตัดใหญ เปนตน

มูลคารายการ
(ลานบาท)
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
14.39

ยอดลูกหนี้คงคางสิ้นงวด

3.94

คาใชจายการวินิจฉัยและรักษาผูปวย:
ผูปวยที่ใชสิทธิบัตรประกันสังคมของ
บริษัทฯไปเขารับการวินิจฉัยและรักษา
โรคที่ บริษัทยอยทั้งนี้ผูปวยสวนใหญ
เปนผูปวยนอก (OPD) ที่มีอาการ ไม
รุนแรงเชน ปวดหัว ไขหวัด ทองเสีย
เปนตน

29.18

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

5.43

เหตุผลและความจําเปน

5.86 การดําเนินการดังกลาวทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่เหมาะสม การกําหนดราคาในชวงแรกนั้น เทากับราคาที่
บริษัทฯและบริษัทยอยใหบริการผูปวยทั่วไป โดยไมมีสวนลดแตอยางใด ทั้งนี้ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 เปนตน
ไปผูบริหารไดมีการปรับปรุงการคิดคาใชจายระหวางกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานยิ่งขึ้น และใน
งวดลาสุดคือเดือนธันวาคม 2558 ทั้ง บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการคิดราคาคารักษาผูปวยระหวางกันใน
อัตราเดียวกันดังนี้
• ผูปวยนอก : ใหสวนลดคาแพทยรอยละ 50 สําหรับคายาและคาตรวจวินิจฉัยใหสวนลดรอยละ 30
• ผูปวยใน : ใหสวนลดคาแพทย รอยละ 50 สําหรับคายาและคาตรวจวินิจฉัยใหสวนลดรอยละ 15
10.01
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป จะไมมีการใหสวนลดคาแพทยสําหรับผูปวยในแตอยางใด ซึ่งทํา
ใหเงื่อนไขสวนลดผูปวยทุกรายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับ-สงตอ ผูปวยไปยัง โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา
21.88
ของกลุมสมชิกชมรมโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลตอนเหนือ
นอกจากนี้ผูปวยโรคหัวใจที่ใชสิทธิ์ประกันสังคมจะมีการคิดราคาระหวางกันแบบเหมาจาย ( Package) ซึ่งเปน
เงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทฯ คิดราคากับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สงตัวผูปวยสิทธิ์ประกันสังคมมารักษากับบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งการคิดราคาระหวางกัน
มีความสมเหตุสมผล ยอมรับไดในทางธุรกิจ โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติ
4.68 ในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 108

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
8.2 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
รายไดการจําหนายยา :
บริษัทฯจําหนายยาแก
บริษัทยอยเพื่อใชรักษาผูปวย

ยอดคงคางสิ้นงวด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
บริษัทฯใหบริษัทยอยยืมยาเพื่อรักษาผูปวยในกรณีเรงดวน โดยไมคิดคาตอบแทนแตอยางใด รวมทั้งจําหนายยา
0.25
ใหในราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 20 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้ยาที่ยืม และ
จําหนายดังกลาวเปนยาที่บริษัทยอยมีปริมาณการใชนอย หรือ สํารองไวแลว แตมีปริมาณไมเพียงพอตอการรักษา
ผูปวยกรณีฉุกเฉิน หรือ เรงดวน โดย บริษัทฯจะใหบริษัทยอยยืมยา และสรุปจํานวนยาที่ยืมระหวางกันทุกสิ้น
เดือน ซึ่งการคืนยาดังกลาวจะอยูในรูปของยาหรือชําระเปนเงินแทนการคืนยา

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทยอยมีความจําเปนตองใชยารักษาผูปวย ยาที่ซื้อเปนยาที่
มีปริมาณการใชไมมากนัก อีกทั้งอัตรากําไรสวนเพิ่มรอยละ 20 มีความสมเหตุสมผล ยอมรับไดในทางธุรกิจ โดย
เปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 109

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
8.3 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
รายไดจากการใหบริการ :
บริษัทฯใหบริการซักรีดผา และฆาเชื้อ
เครื่องมือ ทางการแพทยแกบริษัทยอย

ยอดคงคางสิ้นงวด :

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.34 การดําเนินการดังกลาวเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปน
0.71
การบริหารกําลังการผลิตสวนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• บริการซักรีดผา : บริษัทฯคิดคาบริการตามปริมาณผาที่สงซัก โดยกําหนดราคาเทียบเคียงกับผูใหบริการราย
อื่นในบริเวณใกลเคียง
• การอบฆาเชื้อเครื่องมือแพทย : บริษัทฯ คิดคาบริการตามจํานวนเครื่องมือแพทยที่สงมาทําการฆาเชื้อ โดย
กําหนดราคาเทากับราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

0.71

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล ยอมรับไดในทางธุรกิจ โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
0.19 การคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 110

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
8.4 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
รายไดจากการใหคําแนะนําดานการ
ปฏิบัติงาน : บริษัทฯ จัดสงบุคลากร
เพื่อชวยพัฒนางานดานตางๆ เชน
บัญชี การเงิน และ ระบบ
คอมพิวเตอร เปนตน รวมทั้งให
คําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติ
งาน เพื่อใหบริษัทยอยดําเนินงาน
ภายใตมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ

ยอดคงคางสิ้นงวด :

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.06 การดําเนินการดังกลาวเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ
0.06
คิดคาปรึกษาซึ่งเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน โดยมีระยะเวลา 1 ป ตามสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
• คาใหคําปรึกษาทางโทรศัพท เดือนละ 10,000 บาท
• หากพนักงานตองเดินทางไป โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ใหคิดคาบริการตามจํานวนชั่วโมงของพนักงานที่
ไปใหบริการอบรม โดยกําหนดราคาอางอิงตามอัตราเงินเดือนพนักงานแตละระดับที่ไปใหบริการ รวมทั้ง
คาเดินทางไปและกลับครั้งละ 160 บาท

0.06

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งนี้การคิดคาบริการระหวางกันมีความสมเหตุสมผล ยอมรับไดโดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
0.03 การคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 111

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
8.5 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
ลักษณะของ
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
รายการระหวางกัน
เดือน
ป 2558
ป 2559
- การดําเนินการดังกลาวเปนการบริหารจัดการสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอุปกรณ Server มีอายุการใช
รายได จ ากการจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย : 0.15
งานมาแลวประมาณ 7 ป โดยมีมูลคาทางบัญชีคงเหลือ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯไดวาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
บริษัทฯจําหนายอุปกรณ server และ
เครื่องปรับอากาศแกบริษัทยอย
ปรับปรุงสภาพ อุปกรณ server ดังกลาวเพื่อใหอุปกรณ server มีความพรอมตอการใชงาน โดย บริษัทฯไดคิด
ราคาจําหนายอุปกรณ server ดังกลาวแกบริษัทยอยเทากับมูลคาทางบัญชีบวกคาใชจายในการปรับปรุงสภาพ
อุปกรณ server ดังกลาว
สําหรับเครื่องปรับอากาศ Panasonic 24,000 BTU มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป มีมูลคาทางบัญชีคงเหลือ
22,546 บาท โดยบริษัทฯจําหนายเครื่องปรับอากาศดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาทางบัญชีโดยกําหนดราคาขาย
เทากับ 23,000 บาท

ยอดคงคางสิ้นงวด :

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งเปนการบริหารจัดการสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การคิดราคาระหวางกันมีความสมเหตุสมผล ยอมรับไดในทางธุรกิจ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 112

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
8.6 บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานีโรจนะ จํากัด

มูลคารายการ
(ลานบาท)
ลักษณะของ
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
รายการระหวางกัน
เดือน
ป 2558
ป 2559
รายได จ ากค า บริ ก ารสื่ อ สารข อ มู ล 0.02
0.04 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดไดใชบริการสื่อสารขอมูลโทรคมนาคม เพื่อดึงรายงานขอมูลซึ่งกันและกันเพื่อใชใน
การดําเนินงาน เชน ขอมูลในการบันทึกบัญชี เปนตน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ
โทรคมนาคม : บริษัทฯ และบริษัท
และบริษัทยอยจะรวมกันรับผิดชอบคาใชดังกลาวในสัดสวนที่เทากันคือรอยละ 50
ย อ ย ได ใ ช บ ริ ก ารสื่ อ สารข อ มู ล
โทรคมนาคม เพื่อดึงรายงานขอมูลซึ่ง
กันและกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล ยอมรับไดในทางธุรกิจ โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ยอดคงคางสิ้นงวด :

9. บริษัท โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากัด
(มหาชน)

คาใชจายซื้อเวชภัณฑ :
บริษัทยอยซื้อเวชภัณฑทางการแพทย
เชน ถุงมือ เข็ม เปนตน เพื่อใชรักษา
ผูปวย

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นป

0.02

0.02

การคาทั่วไปและไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

-

0.03

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) จําหนายเวชภัณฑทางการแพทยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่ง
บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชสินคาดังกลาวประกอบการรักษาผูปวย โดยการกําหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะ
เงื่อนไขระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ ราคาที่บริษัทฯซื้อสินคาจากบุคคลทั่วไป

-

0.02

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและไดรับ
อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 113

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
คาใชจายบํารุงรักษาและซอมแซมรถ
กอลฟ : บริษัทฯ จายเงินคาบํารุงรักษา
และซอมแซมรถกอลฟ เชน เปลี่ยนผา
เบรค เปลี่ยนยางใหมเนื่องจากยางหมด
สภาพ เปนตน

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นป

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
0.11 ในป 2559 บริษัทฯ ไดการบํารุงรักษาและซอมแซมรถกอลฟที่ซื้อจาก บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด
(มหาชน) ตั้งแตป 2557 เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

-

0.07

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการบํารุงรักษาและซอมแซมรถกอลฟกับผูที่จัด
จําหนายรถกอลฟดังกลาว เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไมมีนโยบายดําเนินการรายการดังกลาวในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

1. บริษัท โรงพยาบาล คาใชจายที่ปรึกษาดานระบบขอมูล
ราชธานี โรจนะ จํากัด สารสนเทศ (IT) : บริษัทฯวาจาง
บริษัทยอยเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบระบบสารสนเทศ

2. นายแพทยบุญชัย
อิศราพิสิษฐ

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด
คาใชจายคาที่ปรึกษา : บริษัทฯแตงตั้ง
นายแพทยบุญชัย อิศราพิสิษฐเปนที่
ปรึกษาในการบริหารธุรกิจ

มูลคารายการ
(ลานบาท)
เหตุผลและความจําเปน
งวด 6
เดือน
ป 2558
ป 2559
บริษัทยอยมีพนักงานคอมพิวเตอร ซึ่งมีความรู และประสบการณดานการเขียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยตรง
0.03
ขณะที่พนักงานคอมพิวเตอรของบริษัทฯขาดประสบการณดังกลาว และตองขอคําปรึกษากับบริษัทยอยโดยบริษัทฯ
จายคาที่ปรึกษาเดือนละ 5,000 บาท
ทั้งนี้บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2558 เปนตนไป เนื่องจากบริษัทฯไดวาจาง
พนักงานที่มีความรู ความสามารถดานระบบสารสนเทศและการเขียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนพนักงาน
ประจําของบริษัทฯเรียบรอยแลว

0.12

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่ง ราคาดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเทากับ บริษัทฯ
วาจางที่ปรึกษาระบบสารสนเทศจากภายนอก
บริ ษั ท ฯแต ง ตั้ ง นายแพทย บุ ญ ชั ย อิ ศ ราพิ สิ ษ ฐ ซึ่ ง เป น ผู เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ด า นการบริ ห ารจั ด การ
โรงพยาบาล เพื่อใหคําปรึกษาดานการบริหารธุรกิจ โดยจายคาที่ปรึกษาเดือนละ 40,000 บาท
ทั้งนี้บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวตั้งแตเดือนเมษายน 2558 เปนตนไป

ยอดเจาหนี้คงคางสิ้นงวด

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการในอดีต ซึ่งจะไมมีการจายคาที่ปรึกษาดังกลาวตั้งแตเดือนเมษายน 2558 เปนตนไป
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.3 รายการให/รับความรับชวยเหลือทางการเงิน
บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
1. บริษัท โรงพยาบาล
วิภาราม จํากัด

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
เงินกูยืมระยะสั้น : บริษัทฯกูยืมระยะ
สั้นจาก บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม
จํากัด เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
-

- ยอดเงินใหกูตนงวด
-ใหกูเพิ่มระหวางงวด
- ชําระคืนระหวางงวด
- คงเหลือเงินใหกูปลายงวด

85.00
85.00
-

-

- ดอกเบี้ยคางจายตนงวด
- คํานวณดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ชําระคืนดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ดอกเบี้ยคางจายปลายงวด

0.24
3.93
4.17
-

-

เหตุผลและความจําเปน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 - รอยละ 5 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทฯจากสถาบัน
การเงินทั่วไป
แนวโนมการทํารายการในอนาคต
บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลแมวาบริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แต
การกูยืมดังกลาวเปนการเสริมสภาพคลองระยะสั้นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่เสนอโดยสถาบันการเงิน
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

2. บริษัท เอฟแอนดเอส 79 เงินกูยืมระยะสั้น : บริษัทฯ กูยืมระยะ
จํากัด
สั้นจาก บริษัท บริษัท เอฟแอนดเอส
79 จํากัด เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
30.00

- ยอดเงินใหกูตนงวด
-ใหกูเพิ่มระหวางงวด
- ชําระคืนระหวางงวด
- คงเหลือเงินใหกูปลายงวด

10.00
20.00
30.00
-

-

- ดอกเบี้ยคางจายตนงวด
- คํานวณดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ชําระคืนดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ดอกเบี้ยคางจายปลายงวด

0.06
0.43
0.49
-

-

เหตุผลและความจําเปน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 - รอยละ 5 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทฯจากสถาบัน
การเงินทั่วไป
แนวโนมการทํารายการในอนาคต
บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลแมวาบริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แต
การกูยืมดังกลาวเปนการเสริมสภาพคลองระยะสั้นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่เสนอโดยสถาบันการเงิน
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

3. บริษัท ธนราษฎรทุง-สง เงินกูยืมระยะสั้น : บริษัทฯกูยืมระยะ
จํากัด
สั้นจาก บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี
ทุงสง จํากัด เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
50.00

- ยอดเงินใหกูตนงวด
-ใหกูเพิ่มระหวางงวด
- ชําระคืนระหวางงวด
- คงเหลือเงินใหกูปลายงวด

20.00
30.00
50.00
-

-

- ดอกเบี้ยคางจายตนงวด
- คํานวณดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ชําระคืนดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ดอกเบี้ยคางจายปลายงวด

0.02
2.11
2.13
-

-

เหตุผลและความจําเปน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 - รอยละ 5 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทฯจากสถาบัน
การเงินทั่วไป
แนวโนมการทํารายการในอนาคต
บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลแมวาบริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แต
การกูยืมดังกลาวเปนการเสริมสภาพคลองระยะสั้นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่เสนอโดยสถาบันการเงิน

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 118

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

4. บริษัท โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด

เงินใหกูยืมระยะยาว : บริษัทฯ ให
เงินกูยืมระยะยาวแก บริษัทยอยเพื่อ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
72.00
65.00

- ยอดเงินใหกูตนงวด
-ใหกูเพิ่มระหวางงวด
- รับชําระคืนระหวางงวด
- คงเหลือเงินใหกูปลายงวด

19.11
46.20
0.31
65.00

65.00
7.10
0.10
72.00

- ดอกเบี้ยคางรับตนงวด
- ดอกเบี้ยรับระหวางงวด
- ดอกเบี้ยคางรับปลายงวด

0.10
2.90
0.43

0.43
2.63
0.45

เหตุผลและความจําเปน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 - รอยละ 8 ตอป
แนวโนมการทํารายการในอนาคต
รายการดังกลาวเปนรายการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยซึ่งจะเกิดขึ้นตามความ
เหมาะสมในอนาคต ภายใตอัตราดอกเบี้ยที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยที่ใหกูยืม
เงินแกลูกคาชั้นดี บวกดวยตนทุนทางการเงินของบริษัทฯในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยดวย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทยอยมีความจําเปนตองใชเงินทุนในการ
ดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทฯดําเนินการกูยืมจากสถาบันการเงิน อาจตองใชเวลาในการอนุมัติ โดย
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมดังกลาวใกลเคีย งกับ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯกูยืมจากธนาคารพาณิชยใน
ขณะนั้น

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย หนา 119

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
5. นายวิเชียร จิตใจฉ่ํา

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
เงินกูยืมระยะสั้น :
บริษัท โรงพยาบาล โรจนะเวช จํากัด
กูยืมระยะสั้นจาก นายวิเชียร จิตใจฉ่ํา
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ
- ยอดเงินใหกูตนงวด
- เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอย
-ใหกูเพิ่มระหวางงวด
- ชําระคืนระหวางงวด
- คงเหลือเงินใหกูปลายงวด
- ดอกเบี้ยคางจายตนงวด
- ดอกเบี้ยจายระหวางงวด
- ดอกเบี้ยคางจายปลายงวด

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
-

เหตุผลและความจําเปน
อัตราดอกเบี้ย
ไมมีการคิดดอกเบี้ยแตอยางใด
แนวโนมการทํารายการในอนาคต
บริษัทฯไมมีนโยบายการทํารายการดังกลาวในอนาคต

27.08
-

-

27.08
-

-

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นกอนการเขาลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯและจะไม
มีรายการดังกลาวในอนาคต
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บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

14.2.4 การค้ําประกัน / ใหหลักประกัน แกวงเงินสินเชื่อ
การรับการสนับสนุนการค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมสถาบันการเงิน/เจาหนี้เงินกู : บริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตางๆ โดยไดรับการสนับสนุนการค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมสถาบันการเงิน/เจาหนี้
เงินกูมีรายละเอียดดังนี้
บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน
ค้ําประกันเงินกู
ภายในประเทศ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6 เดือน
ป 2558
ป 2559
204
204

เหตุผลและความจําเปน
ไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการค้ําประกันจนกวาจะสิ้นสุดอายุสัญญากู เพื่อสนับสนุนสภาพ
คลองและการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลโดยดําเนินการตามขอเสนอของธนาคารพาณิชย
เพื่อสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษํทยอย
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มาตรการหหรือขั้นตอนกาารอนุมัติการทํารายการระหว
า
าางกัน
บบริษัทฯ มีการกกําหนดขั้นตอนนการอนุมัติกา รทํารายการระะหวางกันที่เปนไปตามกฎหม
น
มายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักกทรัพย และขอบั
อ งคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ ขอกําหนดของงสํานักงานคณ
ณะกรรมการกําากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและ ตลาดหลลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป
โดดยกรรมการ หรื
ห อบุคคลที่อาจจมีความขัดแยงงมีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแแยงทางผลประโโยชนใดๆ กับบริ
บ ษัทฯ ไมมีสิททธิออกเสียงในการพิจารณาอนนุมัติการเขาทํารรายการระหวางกั
ง นนั้นๆ
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหรายการระหวาางกันตองไดรบอนุ
ับ มัติจากที่ประชุ
ร มคณะกรรมมการบริษัทนัน้ บริษัทจะ
จัดใหมีคณ
ณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุ
ว
มเพื่อพพิจารณาและใหหความเห็นเกียวกั
่ย บความจําเปปนในการทําราายการและ
ความสมเหหตุสมผลของรรายการนั้นๆ โดดยใหมีแนวทางงดังนี้
 การทํารายการที่มีเงื่อนไขการรคาทั่วไป : คคณะกรรมการบบริษัทฯ ไดอนุมัมติในหลักการ ใหฝายจัดการสสามารถทํา
รายการระหวางกันมีเงื่อนไขกการคาทั่วไปหา กรายการดังกลลาวมีขอตกลงททางการคาในลักกษณะเดียวกับที่จะกระทํา
กับคูสัญญาทั่วไปในสถาณก
ว
ารณเดียวกัน ด วยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมี
น สถานะ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ บุบคคลที่เกี่ยวขอองกัน (แลวแตกรณี
ก )
ทั้งนี้บริษัทจะจัดทํารายงานสสรุปการทําธุรกกรรมดังกลาวเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมมาส
ป และรายการสนับสนุนธุรกกิจปกติซึ่งไมมีมเี งื่อนไขทางกาารคาทั่วไป และะรายการระหววางกันอื่นๆ
 รายการธุรกิจปกติ
ไดแก รายการเเชาอาคาร และรายการรับควาามชวยเหลือทางการเงิน เชน การกู
ก ยืม การค้ําาประกัน เปนตน บริษัทฯ
มีนโยบายใหเสนอให
เ
ที่ ประะชุ มคณะกรรมมการบริษั ทพิจารณาอนุ มัติ โดยมี
โ ค ณะกรรรมการตรวจสออบเข าร วม
ประชุมและใหหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตตุสมผลและคววามจําเปนของกการทํารายการกกอนทํารายการนนั้นๆ และ
จะตองปฏิบัติให
ใ เปนไปตามกกฎหมายวาดวยยหลักทรัพยและตลาดหลั
ล
กทรัพย และขอบั งคับ ประกาศ คําสั่งหรือ
ขอกําหนดของงตลาดหลักทรัพย
พ แหงประเทศศไทย รวมถึงการปฏิ
ก
บัติตามขขอกําหนดเกี่ยววกับการเปดเผยยขอมูลการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและะการไดมาหรืออจําหนายไปซึ่งทรั
ง พยสินที่สาคั
ํา ญของบริษัททฯ หรือบริษัทยยอย (ถามี)
และการปฏิบัติติตามมาตรฐานนบัญชี เรื่องการรเปดเผยขอมูลเกี
ล ่ยวกับบุคคลล หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบั
พ ญชีในพระบบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทฯ จะะเปดเผยรายการรระหวางกันไววในหมายเหตุประกอบงบ
ป
การเงินของบริิษัทฯ รวมทั้งแบบบ 56-1 และร ายงานประจําปป
นอกจากนี้ ในกกรณีที่คณะกรรรมการตรวจสออบตองใหความมเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมข
ค
ของรายการดังกลาว และ
คณะกรรมการตรวจจสอบไมมีความมชํานาญในการรพิจารณารายกาารระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษษัทฯ จะจัดใหมีมบี ุคคลที่มี
ความมรู ความชํานาญ
ญพิเศษ เชน ผูสอบบั
ส ญชีหรือผู ประเมินราคาททรัพยสินที่มีความเป
ว นอิสระเปปนผูใหความเห็ห็นเกี่ยวกับ
รายกการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมก
ข
การตรวจสอบหหรือบุคคลที่มความรู
ีค ความชํานนาญพิเศษ จะถูถูกนําไปใช
ประ กอบการตัดสินของคณะกรร
น
รมการบริษัทหหรือผูถื อหุน แลวแตกรณี เพือให
่ มีความมั่นนใจวาการเข าทํทารายการ
ดังกลลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถ
อ ายเทผลประโโยชนระหวางบบริษัทฯ หรือบุคคลที
ค ่อาจมีควาามขัดแยงของบบริษัทฯ แต
เปนกการทํารายการทีที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนนสูงสุดของผูถอหุ
ื นทุกราย
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นโยบายและแนวโนมการรทํารายการระหหวางกันในอนาาคต
รายการระหวางกั
า นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนันั้นจะตองผานคคณะกรรมการตตรวจสอบ และะคณะกรรมการรบริษัทที่มี
คณะกรรมมการตรวจสอบเขารวมประชชุมเพื่อพิจารณ
ณาและใหความมเห็นเกี่ยวกับความจําเปนใน การทํารายการรและความ
สมเหตุ ส มผลของรายกการนั้ นๆ รวมทั้ ง ตรวจสอบ ราคาและเงื่ อนไขการทํ
น
า รายยการให เ ป นไปปตามลั กษณะที่ ส ามารถ
เปรียบเทียยบไดกับบุคคลภายนอก
กรรมการจะตตองปฏิบัติตามมระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึขึ้น และกรรมกการจะไมมีสิท ธิในการออกเสีสียงอนุมัติ
รายการใดดๆ ที่ตนหรือบุคคลที
ค ่อาจมีควาามขัดแยงทางผ ลประโยชนในลักษณะอื่นใดททําธุรกรรมกับบบริษัทฯ
สําหรับแนวโนนมการทํารายการระหวางกันใในอนาคตนั้น จะยั
จ งคงมีอยูในสวนที่เปนการ ดําเนินการทางงธุรกิจปกติ
ของบริษัททฯ เชน การสงตอผูปวยเพื่อไปรั
อ กษาพยาบบาล การบริการฟอกเลือดดวยเครื
ว ่องไตเทียยม การซื้อยา การสั่งซื้อ
สิ่งพิมพ แและการซื้อเครื่องใช
อ ไฟฟา เปนต
น น นอกจากนีนี้ ในอนาคต บริริษัทฯ อาจมีความจําเปนที่จะตตองทํารายการรระหวางกัน
รวมทั้งใหหความชวยเหลือเพิ่มเติมแกบริษัทยอย ในดา นการรักษาพยาบาลผูปวยสิทธิประกันสังคมม การยืมยา การรซื้อขายยา
การซักรีดดผาและฆาเชื้อเครื่องมือทางกาารแพทย การใหหคําแนะนําดานการปฏิ
น
บัติงานน และบริการสื่ ือสารขอมูลโททรคมนาคม
รวมถึงการค้ําประกันเงินกู
น  และ/หรือกาารใหเงินกูยืม แและจะดําเนินการทํ
ก ารายการขขางตนดวยความมโปรงใสและปฏิบัติตาม
นโยบายกการทํารายการรระหวางกันของบริษัทฯ และสสอดคลองกับขอกํ
อ าหนดของสํสํานักงาน ก.ล.ตต. ตลาดหลักทรั
ท พย และ
หนวยงานนอื่นๆ ที่เกี่ยวของอย
อ างเครงครััด
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