
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับ                        
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั 
โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้                     
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองทีมี่นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่อบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงทีเ่ป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 592,000             592,475             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 196,704             158,885             
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 53,961               49,279               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 552,877             401,474             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,611               6,366                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,486,153          1,208,479          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 3,647                 3,647                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 3,355,384          3,417,111          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17,534               20,744               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 84,864               95,444               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,072                 2,899                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,398               47,410               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,124                 1,280                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,519,023          3,588,535          
รวมสินทรัพย์ 5,005,176          4,797,014          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 611,088             446,310             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,984                 4,832                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,821               21,215               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,670               24,162               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 649,563             496,519             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,463                 3,001                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8 189,283             179,284             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,887                 3,009                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 193,633             185,294             
รวมหนีสิ้น 843,196             681,813             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000             800,000             
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 786,300             786,300             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,934,360          1,934,360          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 80,000               80,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,361,320          1,314,541          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,161,980          4,115,201          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,005,176          4,797,014          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 750,578            692,102            
รายไดค้่าเช่า 3,041                3,350                
รายไดอ่ื้น 5,852                4,672                
รวมรายได้ 759,471            700,124            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 526,010            485,331            
ค่าใช้จ่ายในการขาย 12,351              16,183              
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 121,517            116,012            
รวมค่าใช้จ่าย 659,878            617,526            
ก าไรจากการด าเนินงาน 99,593              82,598              
รายไดท้างการเงิน 1,027                1,144                
ตน้ทนุทางการเงิน (98)                    (143)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 100,522            83,599              
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9 (17,575)             (11,409)             
ก าไรส าหรับงวด 82,947              72,190              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 82,947              72,190              

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 10
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.11                   0.09                   

(หน่วย: พนัหุน้)
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 786,300            786,300            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,051,317         1,866,464         
รายไดค้่าเช่า 9,633                7,537                
รายไดอ่ื้น 19,065              12,889              
รวมรายได้ 2,080,015         1,886,890         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,528,206         1,370,072         
ค่าใช้จ่ายในการขาย 33,574              36,248              
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 362,471            350,377            
รวมค่าใช้จ่าย 1,924,251         1,756,697         
ก าไรจากการด าเนินงาน 155,764            130,193            
รายไดท้างการเงิน 3,110                4,813                
ตน้ทนุทางการเงิน (336)                  (321)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 158,538            134,685            
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9 (25,266)             (13,791)             
ก าไรส าหรับงวด 133,272            120,894            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 133,272            120,894            

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 10
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.17                   0.15                   

(หน่วย: พนัหุน้)
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 786,300            786,300            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 158,538            134,685            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 217,044            147,986            
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7,887                16,831              
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (451)                  1,245                
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
      ผ่านก าไรหรือขาดทนุ -                        3,192                
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารทนุและ
      ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (187)                  151                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 12,318              9,485                
   รายไดเ้งินปันผล -                        (7)                      
   รายไดท้างการเงิน (3,110)               (4,813)               
   ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                        37                      
   ตน้ทนุทางการเงิน 336                    321                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 392,375            309,113            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (44,742)             15,049              
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (4,682)               4,445                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (84,245)             3,359                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 156                    3,670                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 155,310            17,521              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,835)               (10,372)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (122)                  1,079                
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,319)               (2,322)               
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 407,896            341,542            
   จ่ายภาษีเงินได้ (34,648)             (40,912)             
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 373,248            300,630            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (51,223)             (8)                      
ซ้ือเงินลงทนุในตราสารหน้ี (100,000)           (200,000)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารทนุและตราสารหน้ี 7                        995,489            
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (57,471)             (504,417)           
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (69,648)             (111,387)           
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,186)               (7,431)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,370)               (16,483)             
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (815)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,704                590                    
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,146                5,048                
เงินสดรับจากเงินปันผล -                        7                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (284,041)           160,593            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,532)               (2,105)               
จ่ายเงินปันผล (86,150)             (109,975)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (89,682)             (112,080)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (475)                  349,143            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 592,475            631,773            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 592,000            980,916            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 79,115              90,320              
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าเพ่ิม 907                    3,825                
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                        4,507                
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,013                66,583              
   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        2,170                
   เงินปันผลคา้งจ่าย 532                    1,166                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,235,568                    4,036,228                    
ก าไรส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   120,894                       120,894                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   120,894                       120,894                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                   -                                   -                                   (110,081)                      (110,081)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,246,381                    4,047,041                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,314,541                    4,115,201                    
ก าไรส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   133,272                       133,272                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   133,272                       133,272                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                   -                                   -                                   (86,493)                        (86,493)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,361,320                    4,161,980                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งขึ้ น                     
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ                        
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง                    
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ งล่าสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   
งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
 บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบบั               
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้                         
มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่                             
เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2563: ร้อยละ 10) 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริการ ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2563: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั    
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 2,240 2,596 8,855 2,680 
ส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล - - - - 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล - สุทธิ 2,240 2,596 8,855 2,680 
รายไดค้่าเช่า 213 203 670 203 
รายไดค้่าบริการ 300 183 862 183 
ซ้ือสินคา้ 56 82 144 82 
รายการธุรกิจกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั     
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 1,226 1,842 6,247 5,082 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล (721) (965) (2,898) (2,465) 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล - สุทธิ 505 877 3,349 2,617 
ค่าท่ีปรึกษา 150 150 450 450 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 และ                 
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลหรือกจิการ 
   ที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 

  

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุ้น) 205 284 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 1,676 4,059 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,881 

 
4,343 

เจา้หน้ีอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 29 59 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 29 59 
เงินค ้าประกนั - กิจการที่เกีย่วขอ้งกนั    
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 203 203 
รวมเงินค ้าประกนั - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 203 203 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10,101 14,402 39,731 44,675 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 272 142 815 428 
รวม 10,373 14,544 40,546 45,103 

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   
อายุหน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,731 4,247 
 3 - 6 เดือน 16 - 
   6 - 12 เดือน 27 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,774 4,247 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั   
อายุหน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  173,079 146,507 
 3 - 6 เดือน 14,509 9,997 
 6 - 12 เดือน 15,218 15,076 
 มากกว่า 12 เดือน 36,767 28,921 
รวม 239,573 200,501 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (51,388) (49,945) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 188,185 150,556 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  189,959 154,803 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 2,233 1,029 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  994 30 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 107 96 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 3,411 2,927 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  6,745 4,082 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 196,704 158,885 

4.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 452,487 401,264 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน   
ราคาทุน   
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน  375 

100,000 
382 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด)  
รวม - ราคาทุน 100,375 382 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ขาดทุน) 15 

 
(172) 

มูลค่ายุติธรรม 100,390 210 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 552,877 401,474 
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5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                            
30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

จ านวน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 3,417,111 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 136,586 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,013 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่จ าหน่าย (1,253) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (198,073) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 3,355,384 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 95,444 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 4,370 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (14,950) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 84,864 

7. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 104,490 109,099 
เจา้หน้ีอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 29 59 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั 274,558 129,158 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   - บุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
79,115 

 
69,648 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 93,527 95,373 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 59,369 42,973 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 611,088 446,310 
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8. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
จ านวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 179,284 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด  12,318 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (2,319) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 189,283 

9. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563        
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 18,884 13,076 27,254 23,279 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,309) (1,667) 

 
(1,988) (9,488) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน
ก าไรขาดทุน 17,575 11,409 25,266 13,791 

10. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด  
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11. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูม้ีอ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน           
การจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษทัฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของ    
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว              
กับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก าไรจาก             
การด าเนินงานและสินทรัพยท์ี่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

12. เงินปันผลจ่าย 

บริษทัฯประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

 
 

110,081 

 
 

0.14 
    

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 
86,493 

 
0.11 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 65 44 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 31 21 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 23 18 
รวมภาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 119 83 
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13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       
โดยมีค่าบริการที่ตอ้งจ่ายช าระในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 เป็นจ านวนเงินประมาณ 97 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2563: จ านวนเงินประมาณ 94 ลา้นบาทที่ตอ้งจ่ายช าระในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567) 

13.3 การค า้ประกัน 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่    
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ                       
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

14.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

14.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้นอยู่ในระดบั 2 
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
  30 กนัยายน 2564 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
      ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

  

      - เงินลงทุนในตราสารทุน  177 
      - เงินลงทุนในตราสารหน้ี  100,213 

15.     การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 

 


