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หนังสือรับรองของสหกรณ 

 

          วันท่ี  17  มกราคม  2565 
 

เรียน นายวิทัศ  วัฒนศักด์ิ  ผู�สอบบัญชีสหกรณ# 
 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให�ไว�เพื่อประโยชน#ของท/านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ#ออมทรัพย#
กรมการแพทย# จำกัด สำหรับป4ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความเห็นว/างบการเงินดังกล/าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับป4ส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ#
ออมทรัพย#กรมการแพทย# จำกัด โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ#กำหนดหรือไม/ 
 

 ข�าพเจ�าเป=นผู�รับผิดชอบในการจัดให�มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให�การดำเนินงานของสหกรณ#
เป=นไปตามกฎหมายสหกรณ# ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง 
 

 ข�าพเจ�าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท/านตรวจสอบตามท่ีข�าพเจ�าทราบ และคิดว/าควรจะเป=น 
ดังต/อไปน้ี 
 

 1. งบการเงิน 
  1.1 ตามข�อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันท่ี 17 กุมภาพันธ# 2564 ข�าพเจ�าเป=นผู�รับผิดชอบในการ
จัดทำงบการเงิน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ#กำหนด 
  1.2 งบการเงินไม/มีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต/อข�อเท็จจริงอันเป=นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว�นการ
แสดงรายการและข�อมูลต/างๆ  
  1.3 ข�อสมมติท่ีสำคัญท่ีสหกรณ#ใช�ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
  1.4 รายการหรือข�อมูลดังต/อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปDดเผยไว�อย/างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
เช/น รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ#หรือบุคคลอ่ืน ข�อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก 
หรือข�อจำกัดการใช�เงินกู� สินทรัพย#ท่ีใช�เป=นหลักประกัน 
  1.5 เหตุการณ#ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ#กำหนดให�ปรับปรุงหรือ
เปDดเผยได�ปรับปรุงหรือเปDดเผยแล�ว 
  1.6 ผลของการไม/แก�ไขข�อมูลท่ีขัดต/อข�อเท็จจริงไม/มีสาระสำคัญ ข�อสังเกต ท้ังต/อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต/องบการเงิน รายการของข�อมูลท่ีขัดต/อข�อเท็จจริงท่ีไม/แก�ไขได�จัดทำเป=นเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี 
  1.7 ไม/มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข�องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ�าหน�าท่ีของ
สหกรณ# ผู�ซึ่งมีหน�าท่ีสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อย/างเป=นสาระสำคัญต/องบการเงิน 
  1.8 สหกรณ#มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย#ท้ังหมดอย/างถูกต�องตามกฎหมายและไม/มีภาระผูกพันหรือข�อ
ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย#ของสหกรณ# เว�นแต/ท่ีได�เปDดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- สาํเนา - 
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  1.9 สหกรณ#ได�บันทึกหรือเปDดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ# ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล�ว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหน�าไว�อย/างเหมาะสม รวมท้ังได�มีการเปDดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมด
ท่ีสหกรณ#ให�แก/บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ#ไม/มีคดีฟIองร�องอ่ืน และไม/มีคดีท่ีคาดว/าจะเกิดขึ้น 
  1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล�ว ไม/มีเหตุการณ#ใดท่ีเกิดขึ้นหรือ 
ไม/ปรากฏข�อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต/องบการเงินอย/างมีสาระสำคัญ ซึ่งต�องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปDดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 2.  การให�ข�อมูล 
  ข�าพเจ�าได�จัดเอกสารหลักฐานและข�อมูลดังต/อไปน้ีให�ท/านตรวจสอบครบถ�วนแล�ว คือ 
     2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข�อมูลอ่ืน        
ท่ีเกี่ยวข�องท้ังหมด 
   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และรายงานการประชุมใหญ/ 
  2.3 ข�อมูลอ่ืนท่ีท/านขอจากข�าพเจ�าเพื่อวัตถุประสงค#ของการตรวจสอบ 
  2.4 เข�าถึงบุคคลในสหกรณ#ท่ีท/านระบุว/าจำเป=นในการได�มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย/างไม/จำกัด 
  2.5 สหกรณ#ได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมดซึ่งหากไม/ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย/างมี
สาระสำคัญต/องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ#ได�ปฏิบัติตามระเบียบและข�อกำหนดของหน/วยงานราชการหรือ
หน/วยงานท่ีกำกับดูแล ซึ่งหากไม/ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย/างมีสาระสำคัญต/องบการเงิน 
  2.6 สหกรณ#ได�เปDดเผยข�อมูลท้ังหมดท่ีเป=นผลจากการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต/อ
การแสดงงบการเงินท่ีขัดต/อข�อเท็จจริงอันเป=นสาระสำคัญ 
  2.7 สหกรณ#ได�เปDดเผยข�อมูลทุกอย/าง ซึ่งเกี่ยวข�องกับการทุจริตหรือสงสัยว/าจะทุจริตท่ีสหกรณ#ทราบ
และท่ีมีผลกระทบต/อสหกรณ# โดยเกี่ยวข�องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ# เจ�าหน�าท่ีสหกรณ#ท่ีมีบทบาท
สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย/างมีสาระสำคัญต/องบการเงิน 
  2.8 สหกรณ#ไม/ได�รับหนังสือแจ�งจากหน/วยงานราชการอันมีผลต/องบการเงิน เพราะมิได�ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข�อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน�า 
ซึ่งควรจะได�นำมาพิจารณาเปDดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช�เป=นหลักเกณฑ#ในการต้ังสำรอง
ค/าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
  

 (ทันตแพทย#ปDยะพงศ#  วัฒนวีร#) 
 ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางสาวสุชาดา   เอ่ียมรอด) 
 ผู�จัดการ 
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�"��ก������01#�-!�!��#��ก��
�����01#�ก���
���������	�51�	,-������-!ก�����ก
�-!�����#���34� �!ก����1�1#�
-�	ก��
�����ก�� 6���
��������������� 
���.�� 
            * �!�,�-! �!����'����#�����กก���	�����4-�#���	
�������2��������� 2���!�'�05���ก������ 
�������!�ก�	��กก���,���
��7����3�	�-�	 ��ก����-! 6���
����
����&#ก��
����� ��7��
�����
��'����#���
��-������ �-!�	��-�ก"��ก������01#�#���#�����-!����!���7��� 2��ก�8�5�ก��  �	�'�����2������������ 
'����#����#����������4-�#���	
�������2��������� 2���!�'�0����� 2�3-����กก���,���
�!4�ก���'����#����#��ก�	 
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��ก���3�	�-�	 ��7�����กก���,���
����ก#���ก��ก����4�����'�	 ก�� -��� -���ก���-�ก"�� ก��
���5�-!����
ก���	�����4- ก���	�����4-�#����
��
�������2�������7�ก�����ก���ก��'��',�?��5� 

               * ��'�������5�5��!��ก��'��',�?��5��#��ก#�������ก��ก��
����� ��7����ก�����&#ก��

������#�����!�ก��.��ก���� �
����51���7����
., �!�'�5�ก���	�'�����2�
��'����# �!��&�3-���
ก��'��',�?��5�����ก���    

 *  �!����'�������!�����/����ก����01#�#�'�!ก���ก��	�����ก���ก���51��-!'���
���
,�3-��� �!���ก�������01# �-!ก��� �	�3�����4-�#��ก#�������������	������/	�'�!ก���ก��	�����ก��
�ก��� 
                            * �, �ก#���ก��'�������!����ก��51��ก�8�ก����01#�����ก��	��������
����7��� ���
'�!ก���ก��	�����ก���ก��� �-!��ก�-�ก"��ก������01#�#��	������� �#'�������������#��#��!�'�0�#�
�ก#���ก����
,ก������7�.��ก�����#����� 2���
,5���ก�	������������#����'�0
��'�������.����ก���5�
ก��	��������
����7�����7���� .�����������	�����, ����#'�������������#��#��!�'�0 ��������
���5�� ��7�.��ก��
������ก
���5����������34�����01#�����������.��ก��� �	�3�����4-�#��ก#�������5���ก������ ��7�.��ก��� �	�3�
	��ก-��������#���� '�����2�������������!� -#���� -��  ����, �����������������4�ก���-�ก"��ก������01#�#�
�	������.������#�5����������34�����01#����������� �������ก2
����
,ก������7�.��ก����5����'
���� 2�
��
,5���ก���
�����,	ก��	��������
����7��� 

          *  �!����ก�������/'�������-!��7���������ก������/	���� ���.��ก��� �	�3�����4-�#��ก#������� 

-�	�� �!���������ก�������	����ก���-!��
,ก�����#��ก�	����/	�.4ก
���
���#�'����7���� ���������	�7����
ก��'�!ก���ก��	�����ก���ก����ก#���ก�������
�-!1�����-����ก��
�����
���#��	�����3����  �!�	2�
�#��#����'�0�#�����กก��
����� ���.������ก������#��#����'�05��!��ก��'��',�?��5��������������	���
5��!�����ก��
���������������� 
 

                     ��ก��7��������-���#�7����ก��'�!ก���ก��	�����ก���ก��� ���������	����������7���
���9 �#��#
����'�0�#�,	5�ก��
�������ก������5���	 ���,����-!ก���	� 2���7����'�05�ก��
����� ���������	�
�&������7�����-���#����5����������34�����01# �����
�กF������7�������'���������5��� �	�3���7���	��ก-���
��
�&���!��7�5�.��ก�����#���ก�#��!�ก�	���� ���������������������'��7������7���	��ก-���5����������
�������� ����!ก��ก�!��	��ก-�������.'�	ก�����	���������
,�3-����!�#3-ก�!��5����-���กก���
3- �!/�1���#�34��#����	��#��&���!�!�	���กก��7����	��ก-���                                                                                                           
 

                                                                                                                       
                                                                    (�������C     ��H�C�ก	��) 
                                                                                                  34�����01#�ก���   
�����,��������0����C �-!�,
� 
645 ��4�����/1'1�� �0������� 
���-�	����� 80 �����������-�� 
��
�������-�� ก�,��������'�  10310 
�7�.7�  089 846 4051 
����#�  21  �ก��'�  2565 
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- สําเนา - 

��������ก��	�
�������� 
��ก����������ก��ก������� ��ก�� 

����
��������� 
���������� ����
����!   31  $��
�%�  2564 

 
 
 

 *�� $����ก��	�
��������ก��� 
 

      �������	
���ก�������������ก�������������������������� !"#$�����������ก����������%�ก��ก�����%� 
�&ก�� �&���� ��
�"�'���"��� 31 	�"��*� 2564 "��" ��������������������ก����
" �/�& ��0/����*�����!"
�"��%��"���#$�������������������1��"��0���"���  21 �ก��*� 2565 "��" 
 

     ������������%��"#0ก��������������  ���"�� 
        1.  , ���*ก	��!����กก��	�
���  *ก�!�
ก��ก��%
�%��-��.� 
  ��ก������/���%"��1����"��� 16 ก�ก2�*� 2523 � ��"�
�" �������
ก�&"�" 5,734 *" ��
���5�"��ก
 �ก��" 77 *" ���'"�&�"
"��"�����
�" 2,975,534,697.46 ��� ��
���5�"��ก �ก��" 135,122,988.22 ��� ��1����%0/ 
4.76 �"��� ���ก�����ก���&�"
"	'�ก
� 2 ���"  �
���	'�ก
���������
�" 1,307,141,366.29 ���  �/ก�����% 
	'�ก
��
"��1�� �&"�" 1,197,215,529.00 ��� �0/���:�ก��
" �&"�" 109,925,837.29 ��� #0ก���&�"
"��"��
ก&���'�	
 �&"�" 123,330,298.61 ��� *
�� !"���%0/ 81.20 �����%�����ก����%�0/#0�����"��กก��0��'"  
0�0���ก �ก��"�&"�" 6,882,485.74 ��� ��1�0�0����%0/ 5.29 
  1.1 ก��%
�%��-��.� 
   - ��ก�����ก�������%ก�"��������"ก����
"ก��������%�������/�� �����"��������������������%
��*����$� *��������<����/��ก���&��"�����������������% 
   - ��ก�����ก��ก&�"��/���%�������%ก�����-���% �0/�ก!���ก=���
"�5�"<1���� >5����กก�������
��%ก�����-���% ก����"�5ก����� ���<5�����"����
"���"ก���������������/����� ��0/������������
 �/�& � �������ก��� ?
���
� !"� ����/���%����ก&�"���� 
   - ��ก���"&@ ��ก��*���
������>5����A"�@�%��ก�"������"ก�� �/��0#0����$0��!�
�/�� @ ��ก���/�����������������/��ก��0�ก=�/�0/ �
���	'�ก
� ก��*��*'�B�%�"�&����ก�����
@ ��ก���/����"� !"� ����/���%�"�%�/���%"��ก��� ������%����C�"���"��&�"ก��*��*'�B�%�"�0/
ก����ก=�*��� 0��B�%�&������ก����0/ก0'���ก=��ก�������@ ��ก���/�������*���
������ �/��0#0
����$0 �.D. 2553 ก�� �/��0#0���@ ��ก���/����"� !"� �%���<$ก���� <1����� !"�0�กC�"�"ก������&
��ก����
"��� 
   - ก������&�0/"&��"���ก����
" ก����"�5ก����������ก���� !"� @�%<$ก������������!���
� 
*��<��"�0/� !" ���'��" ����ก����0�กC�" �/ก��ก����"�5ก�����*��<��" 
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   - ��ก�����ก��ก&�"��/��ก��*��*'�B�%�"����/��ก��ก���&�"
"��"�0/0�ก=�/ก��
�&�"
"	'�ก
� ��ก������#"��"��������� �/���>5����� �/�'������"'���
���� !"� �����%�"ก�� ?
���
��" 
ก��������%��
"�"�/����� ��%$�B�%�"����
"����������"'���
��ก��� �/�'����� 
   - #$��������ก
�ก�� ��ก�����#$��������ก
�ก�����������ก���01�ก������ก��� �/�'����� ���
��/���������
��ก��� �.D. 2542 �0/����ก�����
����
� #$��������ก
�ก����ก������ ?
���
��"�������
�0/��%��"#0ก��������������� �/�'�*�/ก���ก���&�"
"ก��@�%���&���� �0/��� �/�'����������
 �/�& � 
   ��ก����/*���%��-����ก��� ��กก�� �/��
"*'�B����ก�������0�ก�ก�E����  ก������
�������ก���ก&�"�  ��ก?�����ก��������"*'�B��ก��*��*'�B�%�"�%$��"�/��� 0����ก1 
  1.2  � ��ก����*������ 
   1) %
��*��!��� ��*%���	 
   ��ก�������
"��1���ก�����
ก� !"� ����/���%��0/������*�������ก��� ก���&�/�"�����
����
ก� !"� ���ก&�"�� !"���"���� ��ก������������"*'�B��0$ก�"��������"�%�/���%"��ก���ก&�"� 
��1�� ���ก�"*�������%�����"�/����"5�� 
   2) %
��*��!��� ��*��������,���ก��� 
   ��ก���"&��
"� 0��'"�"��F�����������
" �&"�" 130,000,000.00 ��� �0/0��'"�"�'�"�'" 
�&"�" 2 ���� �&"�" 197,000,000.00 ��� ���� !"��
"�����
�" 327,000,000.00 ��� � !"� �����/���������

��ก��� �.D. 2542 �0/����ก�����
����
� �0/ �/ก�D*�/ก���ก����A"���ก����������
 ��1������ก&�"�
ก��:�ก��1�0��'"�%����1�"�����ก��� �.D. 2563 
 

 2. ��ก��
�*%��/��%
��*��!��� ��ก��*��� 
  G � ��%
��*�����,�*������	!%
��*��!�� ��ก������'"�&�"
"��"�����
�" 2,975,534,697.46 ��� 
 �ก��" 2,840,411,709.24 ��� ��
���5�"��ก �ก��" �&"�" 135,122,988.22 ��� ��1���
���5�"���%0/ 4.76 >5��� !"
�'"B�%�"�����
�" @�%� !"�'"�����ก���������%0/ 79.22 �0/��
"���:�ก��ก����
ก���%0/ 20.27 �0/�1�"H 
���%0/ 0.51 �5����������!"��� ��ก��������<��
�����"@�%��������5������0����
"�'"��กB�%"�ก 
  ��ก�������������"�"���
"�����
�"����'"�����ก��� 0.26 ���� ����ก�� �ก��" ��������"�I0��% (Peer 
Group) ����ก�� 1.15 ���� ���������!"��� ��
"�'"�����ก��������*�������%�����%�����  �/ก���"���
"�����
�"
�����ก��� �&"�" 618,126,445.08 ��� � !"��
"���:�ก��ก����
ก<5� 603,011,190.01 ��� ��1����%0/ 97.55 
  ��ก�����������'"�&�������
"����%�  � ���'��" 0.06 ����  �ก��" 0.05 ���� �$�ก��� �ก��" 0.01 ���� 
�0/�$�ก�����������"�I0��% (Peer Group) ���������� 0.04 ���� ���������!"����'"�&��������ก����%$��"�����
�����*������"*�����ก 
  ��ก����������ก����
�@�����"��  � ���'��"���%0/ 4.78  �ก��"���%0/ 5.57 0�0���ก �ก��"���%0/ 
0.79 ���%���%$��"�ก�E�����$���1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) �������������%0/ 3.25 �"1�����ก��
"���:�ก
��ก����
ก�������ก����
�@���
���5�" ���"��" ��ก�������*&"5�<5� ����%���"��"�'"��
"�'"� !"�&*�� 
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  G � ��%��-��,���������� 
  ��ก������������'"���%"����
"����%�  � ���'��" 0.05 ���  �ก��" 0.06 ��� 0�0���ก �ก��" 
0.01 ��� ���ก!�ก0��*�%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ��������������ก�� 0.06 ��� ���������!"��� ��ก�����
ก������
"����%���1��ก������ก
���%����0/#0�����"%���%$��"�ก�E������ �%�����ก!��� ��ก���*����
��ก0%'�	�
�"ก���������%����0/#0�����"��กก����'"���%"�
"����%�������%$������ �/�
�	
B��%
���5�" 
  ��ก����������#0�����"����
"����%�  � ���'��"���%0/ 4.24  �ก��"���%0/ 4.69 >5��0�0���ก �ก��"
���%0/ 0.45 �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก�����%0/ 3.18 ���������!"��� ��ก����������
#0�����"����
"����%��%$��"�ก�E�����ก 
  ��ก����������ก����
�@�����
"����%�  � ���'��"���%0/ 4.76  �ก��"���%0/ 4.93 0�0���ก �ก��"
���%0/ 0.17 �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) �������������%0/ 5.00 ���������!"��� �
"����%����
��ก����������ก����
�@�0�0� 
  G � ��%
�������3.�ก�����������ก�� 
  ��ก����������ก����
�@����	'�ก
�  � ���'��"���%0/ (14.84)  �ก��"���%0/ (22.36) �/��!"������
�����ก����
�@����	'�ก
���
���5�"��ก �ก��" �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����������0�0����%0/ 
(1.98) �������� !"��� *��������<�"ก����
������ก�������ก���%��"��%ก�����������"�I0��% >5��� !"#0
��กก���%�%������	'�ก
��
"��1�����0�0� ��ก���*���
��������"�����"ก����
����
"��1������� �/�
�	
B��
��ก�5�" 
  G � ��ก����ก�4� 
  ��ก�������%�����������
�" �&"�" 151,890,891.55 ��� 0�0���ก �ก��"�&"�" 4,119,775.42 ��� 
��1�0�0����%0/ 2.64 ��*��������%�����
�" �&"�" 28,560,592.94 ��� ��
���5�"��ก �ก��"�&"�" 2,762,710.32 ��� 
��1���
���5�"���%0/ 10.71 ���#0�����ก�����ก&���'�	
 �&"�" 123,330,298.61 ��� *
�� !"���%0/ 81.20 ���
��%�����ก����%�0/#0�����"��กก��0��'" 0�0���ก �ก��"�&"�" 6,882,485.74 ��� ��1�0�0����%0/ 5.29 
  ��ก�����ก&���������
ก  � ���'��" 21,508.60 ������*"  �ก��"��ก&�� �&"�" 23,017.99 ���
���*" 0�0���ก �ก��" �&"�" 1,509.39 ������*" �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก��
�&"�" 31,766.18 ������*" �/��!"������ ��ก�����ก&���������
ก0�0���ก �ก��"�0/��&ก�����������"�I0��% 
���"��" ��ก���*��ก&�"�ก0%'�	���1����
��ก&���������
ก�0/*��*'���%���%�%����� �/�
�	
B�� 
  ��
"����������
ก  � ���'��"���&"�" 464,532.91 ������*"  �ก��"���&"�" 448,480.55 ������*" 
��
���5�"��ก �ก��" �&"�" 16,052.36 ������*" �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
784,010.09 ������*" �����������
ก�����ก�����ก�������
����ก�5�"��ก �ก��" ���%��"��%ก�����������"
�I0��%��ก ���"��" ��ก���*��������
��������
ก�����
"ก����ก�����ก�5�" ��"�/���#0�������
ก��*'�B��
���
�������5�" 
  �"���
"�������
ก  � ���'��"���&"�" 360,257.46 ������*"  �ก��"���&"�" 385,038.67 ������*" 
0�0���ก �ก��" �&"�" 24,781.21 ������*" �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
696,368.36 ������*"  ���������!"��� �"���
"�������
ก � ���'��"0�0���ก �ก��" �0/0���&ก�����������"�I0��%    
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�%�����ก!��� ก���
������"'���
��
"ก$�����ก�����
ก�/����� !"� �%������ก'� ���*�� �0/� !"� ����/���%�
�����ก����%����*���*��� ��1�� ���ก�"*������%��%�������ก
���ก0$ก�"�������������<�&�/�"��������ก&�"� 
  �����ก����
�@�����'"�&���  � ���'��"���%0/ 8.52  �ก��"���%0/ 9.41 >5��0�0���ก �ก��"���%0/ 
0.89 �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) �������������"���%0/ 8.34 ���������!"��� ��ก���%����
*��������<�"ก����
���'"�&����%$��"�/�������� 
  �����ก����
�@�����'"�/���1�"  � ���'��"���%0/ 0.17 ����ก�� �ก��" �����1�����%�ก����������"�I0��% 
(Peer Group) ���%0/ 6.80 "�����%���%$��"�ก�E�����������"������
���'"�/�������ก�5�" 
  �����ก����
�@����ก&���'�	
  � ���'��"���%0/ (5.29)  �ก��"���%0/ (1.05) ��������"�I0��% (Peer 
Group) ���%0/ 4.02 �/��!"������ ��ก�����
���ก&���%$��"�/������0�0� ����"�� ����"1�������กB��/�D�=Cก
�
�" � ���'��"�����1���&"�%���ก����
�����"�����ก��� 
  G � ���-��%�!����ก��*��� 
  ��ก�������������"�'"��'"���%"  � ���'��" 1.54 ����  �ก��" 1.26 ���� ��
���5�" 0.28 ���� �0/��1��
���%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก�� 0.44 ���� ���������!"��� ��ก�����*��������<�"ก���&�/�"��
�/%/���"��
���5�"��ก �ก��" �0/�%$��"�/�������$���ก��1�����%�ก����������"�I0��% ����%�����ก!��� ��ก���%������
*&"5�<5�ก����
����
"����%��%����� �/�
�	
B�� 
  G � ����ก�/��,�$��ก�� 
  #0ก�/����ก�������ก����% ก����
���5�"/0�0�����������ก����%�"�"�*���#0ก�/�����ก��
�&�"
"	'�ก
������ก��� �"1�����ก��0����
"�'"�����ก������"�"5������กก�����:�ก��
" ���"��" ��ก�����
��ก����%B�%"�ก��ก�� �������$��5�" �/���#0�����ก������� ����������ก����%��
"���:�ก�0/��
"���ก$���1��
��ก=��/���*��������<�"ก���&ก&���0/��ก=���0����
"�'"��� >5���/�&���B��/ก���&�/�"�����0$ก�"��
��
"ก$���
���5�" 
 

          

      ("�%�
��D  ��A"D�ก�
�)          
    #$�����������ก��� 
 
 
�����'�"���"������
��D �0/�'�� 
645 ��$����"@�*��% �������%� 
>�%0������� 80 �����������0�� 
����������0�� ก�'�������"*� 10310 
@�� 0 2538 1128 �1�<1� 089 846 4051 
��"���  21 �ก��*� 2565
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