
 
 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2565 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                    
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากมีจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญัคิดเป็นประมาณ             
ร้อยละ 95 ของยอดรายไดร้วม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีรายได ้
ค่ารักษาพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์
รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สญัญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท ากบั
คู่สญัญามีความหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพือ่ทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีการคา้ และ
ตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated 
data) วิเคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้ส าคญักบัขอ้มูลในอดีตและตวัอยา่งของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม           
เพื่อสอบทานความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท า
ผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
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ค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงินขอ้ 17 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ี                  
ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส            
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็น
พิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยการเปรียบเทียบ
ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษทัรวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงผลกระทบของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย                           
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่     
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระ และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ และการด าเนินการเพื่อขจดั
อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2566 


