
FEBRUARY 2021
โอกาสของส่ิงทอท่ีโตรับ New Normal
Medical Textile



2

Section1
ท าความรู้จักกับ

Medical Textile

3 ประเด็นหลัก
แนะภาครฐั
ผลกัดัน Medical Textile 

โอกาสที่ 
Medical Textile ไทย 

จะไปต่อได้

Section2

Section3



3

กลุ่มส่ิงทอ
จัดเป็นธรุกิจท่ีป่วยหนักมานาน 

และย่ิงตอกย้าแผลเดิม
ด้วยวกิฤตโควดิ-19

การหันไปผลิตส่ิงทอท่ีมีมูลค่าเพ่ิม 
อย่างเช่น Medical Textile หรือ 

ส่ิงทอทางการแพทย์ 
จึงเป็นทางออกที่ดี
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ท าความรูจ้ักกับ

Medical Textile

Section 1
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Medical Textile หรอืส่ิงทอทางการแพทย์ คืออะไร

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท้ังแบบถักทอ 
(Woven) และไม่ถักทอ (Nonwoven)
ท่ีมีคุณสมบัติป้องกันเช้ือโรค บรรเทา
อาการบาดเจ็บ รวมถึงเพ่ือรักษา

สุขอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE
และไหมเย็บแผล
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ประเภทของ Medical Textile แบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก

Health and 
Wellness

I. ใช้ภายนอกรา่งกาย

II. ใช้ภายในรา่งกาย

III. มีคุณสมบัติเพ่ือรกัษาและบรรเทาอาการ
บาดเจ็บ/โรค 

IV. ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามหลัก
สากลและระเบียบของสถานพยาบาล

V. มีคุณสมบัติป้องกันเช้ือโรค ฟื้ นฟูส่วนที่      
สึกหรอของรา่งกาย และรกัษาสุขอนามัย 

ข้อแตกต่างMedical and 
Patient Care
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ตัวอย่างสินค้า Medical & Patient Care

ที่มา: การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงเทคนิคส าหรบัผลิตภัณฑ์ Medical Textiles สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ, ก.ค. 2020), www.zdnet.com และ www.wdrfree.com

ไหมเยบ็แผล

เสน้เลือดเทียม

ข้อต่อเอ็น
และ
กระดูกเทียม

ภายนอกร่างกาย ภายในร่างกาย
(ท าจากเส้นใยประดิษฐ์)
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ตัวอย่างสินค้า Health & Wellness

ที่มา: www.mikihouse.com, Shopee, www.pixabay.com, www.thetot.com, www.trendhunter.com และสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

เครื่องนุ่งห่ม         ของใช้ในบ้านเรือน             อื่นๆ

แผน่ประตูปอ้งกนัแบคทเีรยี
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ท าไม Medical Textile ถึงน่าสนใจ

I. ส่ิงทอทางการแพทย์มแีนวโน้มเติบโตดีท่ีสุดในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค ซ่ึงมีมูลค่าสูงเช่นกัน 

หน่วย: พันล้านดอลลาร์ฯ
% = %/ปี (อัตราการเติบโตเฉลี่ย)

World

2020                  2027f

11
18.2

+7.8%

North America

2020                  2027f

3.7
6.0

+7.3%

LAMEA

2020                  2027f

1.1
1.8

+7.7%

ที่มา: “Global Antimicrobial Textiles Market 2020-2027”, Allied Market Research (พ.ย. 2020)

หมายเหตุ: LAMEA = Latin America, Middle East and Africa เช่น บราซิล UAE และซาอุดิอาระเบยี เป็นต้น

Europe

2020                  2027f

3.3
5.5

+8.0%

Asia-Pacific

2020                  2027f

2.9 4.9
+8.3%

21%

16%

16%

6%
ส่วนแบ่งตลาด

ในโซนเอเชียแปซิฟิก

Mobiltech

Sporttech

Indutech

2020                     2027f

14.6 20.9+4.0%

2020                     2027f

10.9 16.5+4.9%

2020                     2027f

11.0 16.9+5.2%
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ท าไม Medical Textile ถึงน่าสนใจ (ต่อ)

II. มีแนวโน้มเติบโตใน New Normal จาก 3 ปัจจัย คือ Healthcare, Aging society และนโยบายรัฐ

Trend Blockers
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Drivers: นโยบายสนับสนุนของรัฐ/พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพและ
สุขอนามัย/กระแสโลกหนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

Blockers: ดีมานด์ต่างประเทศอ่อนแอ/ภาระหนีสู้ง/มาตรการกีดกันทาง
การค้าด้านส่ิงแวดล้อมและสวัสดิภาพแรงงาน

การปรับตัวเพ่ือแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ใน
ยุค New Normal

New Normal 

ส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

กลุ่ม
เติบโต

กลุ่ม
เฝ้าระวัง

กลุ่ม
ทรงตัว

กลุ่ม
ทรงตัว

สรา้ง
มูลค่าเพ่ิม

Medical 
Textile

o Healthcare หลังการระบาดของโควดิ-19 

คล่ีคลาย คนไทยจะยังใสใ่จสขุภาพตนเองที่ 79.1% 1

o Aging society ประเทศไทยก าลังเข้าสูส่งัคม      
สงูอายุ โดยในปี 2040 จะมีผูส้งูอายุ 20.42 ล้านคน 
(31.2% ของประชากรทั้งหมด) จากในปี 2020 ที่มี 
12 ล้านคน (18% ของประชากรทั้งหมด)

o นโยบายรฐั สิง่ทอทางการแพทย์เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งจะได้รับสทิธิ
ประโยชน์ทั้งทางภาษีและมิใช่ภาษีจาก BOI

ที่มา: 1 SUPER POLL (พ.ค. 2020)

กระแส 
Health
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โอกาสที่

Medical Textile ไทย 
จะไปต่อได้

Section 2
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หน้ากากอนามัยทุกประเภท

Surgical Masks

สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าส่ิงทอทางการแพทย์       
แต่ละประเภท ในปี 2020

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกส่ิงทอทางการแพทย์     
แต่ละประเภท ในปี 2020

มูลคา่น าเข้ารวม

4.9
พันล้านบาท 

มูลคา่ส่งออกรวม

5.6
พันล้านบาท 

ชุดเส้ือกาวน์
และ PPE6%

76% 84%

ชุดเส้ือกาวน์
และ PPE

1%

18%
ผ้าพันแผล 
และอ่ืนๆ

ผ้าพันแผล 
และอ่ืนๆ

14%

0.51% ด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด

0.26% ถุงน่อง

0.002% ผืนผ้าในโรงพยาบาล

0.001%   เส้ือผ้ากระชับกล้ามเนื้อ

0.59% ด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด

0.29% ถุงน่อง

0.21%     ผืนผ้าในโรงพยาบาล

0.022%   เส้ือผ้ากระชับกล้ามเนื้อ

2016 2020

2016 2020

1.7
2.5

3.7

4.7

น าเข้า ส่งออก

หน่วย: พันล้านบาท

2.2 1.0

450.6

352.7

น าเข้า ส่งออก

หน่วย: ล้านบาท

118%
91%

208
เท่า

338
เท่า

ตลาดส่ิงทอทางการแพทย์ของไทยในปัจจบุันเป็นอย่างไร

o หน้ากากอนามัย ครองส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด โดยปี 2020 ไทยน าเข้าหน้ากากอนามัย

มากเป็นประวตัิการณ์ โดยเฉพาะ Surgical masks

o การส่งออกของไทย ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก เช่น ไทยมัก
สง่ออกหน้ากากอนามัยที่กันฝุ่นทั่วไป ขณะที่ Surgical masks มักน าเข้าจากต่างประเทศมากกวา่

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (ก.พ. 2020) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หน้ากากอนามัยทุกประเภท หน้ากากอนามัยทุกประเภท
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21%

Medical Textile

General Textile 79%

ท าความรูจ้กักับผู้ประกอบการ Medical Textile ของไทย

รายได้รวมของธุรกิจMedical Textile ในไทย

General Textile

2017 2019

355 360+2%

Medical Textile

2017 2019

86 93+5%

หน่วย: พันล้านบาท
% = %/ปี (อัตราการเติบโตเฉลี่ย)

สิง่ทอทางการแพทย์มีสว่นแบ่งตลาดน้อย หลายรายเพ่ิงท าธรุกิจนี้ หลังเกิดโควดิ-19

สัดส่วนรายได้ธรุกิจ

ที่มา: ข้อมูลงบการเงินปี 2019 ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ก.พ. 2021) และค านวณโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ ข้อมูลผู้ประกอบการส่ิงทอทางการแพทย์ข้างต้นนี้ ทาง Krungthai COMPASS รวบรวมรายชื่อมาจากสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและจากข่าว ทั้งส้ินจ านวน 152 ราย (ก.พ. 2021)

o ในปี 2020  ผู้ประกอบการไทยเพ่ิงผลิตชุด 
PPE ส าหรบัใช้ในห้องผ่าตัดครัง้แรกในนาม 
รุน่”เราสู้” และ ”เราชนะ” โดยรว่มมือกับหน่วยงาน
ภาครฐั            

o ในปี 2020 กลุ่มส่ิงทอเริม่เข้ามาผลิตมากขึ้น

o มีบางรายขยายไลน์สินค้ามาจากธุรกิจอื่น เช่น 
ผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณก์ารแพทย ์

o ในระยะข้างหน้า สายธุรกิจเคมีภัณฑเ์ป็น       
อีกธุรกิจที่สามารถต่อยอดเขา้สู่ธุรกิจนี้ได้
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3 ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการไทยจะไปต่อได้ ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เพ่ือสุขอนามัย 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Woven 2

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์

โดยใช้ผ้า Nonwoven3 

ชุด PPE
(ใช้คร้ังเดยีวทิง้)

หน้ากากผ้า 
(น ากลับมาใช้ใหม่ได)้

ชุดกีฬากันแบคทีเรีย 

ลูกค้าเป้าหมาย ต้นทุนส่วนเพ่ิมหลงัต่อ
ยอดธรุกิจเดิม

มาตรฐาน
ทางการแพทย์

ผู้บรโิภคทั่วไป 
ซึง่มีฐานลูกค้าที่
กวา้งกวา่

บุคลากรทาง
การแพทย์และ
ผู้ป่วย เป็นหลัก

1.6

2.7

2020 2027f

แนวโน้มรายได้ธุรกิจ ปี 2020-274

8%

1.2

2.2

2020 2027f

8.7%

 เส้ือผ้า +8.4%
 สินค้าใช้ในบ้าน +8.1%
 สินค้าอ่ืน  ๆ+6.3%

หน่วย: พันล้านดอลลาร์ฯ
% = %/ปี (อัตราการเติบโตเฉลี่ย)

หน้ากากอนามัย  +144%
 ชุด PPE +203%

มี 2 วธิี
1) ผลิตจากผนืผา้ที่เคลือบ

สารกันเชื้อโรค

+15%

2) ผลิตจากเสน้ใยที่เคลือบสาร
กันเชื้อโรค

+30% 5

*ไม่จ าเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ 

หากเดิมเป็นผู้ผลิตผ้า Woven
ต้องลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ ซ่ึงมี
ราคาที่ประมาณ 
100,000– 1,000,000 USD/ชุด 6

ที่มา: 2 ผลิตภัณฑ์ที่ใชเ้ฉพาะทางการแพทย์ (Medical & Patient Care) และใชภ้ายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Woven ที่เคลือบสารป้องกันเชือ้โรค หรือเส้นใยที่ผสมสารป้องกันเชือ้โรค ซึง่สามารถซกัแล้วน ากลับมา
ใชใ้หม่ได้ เชน่ หน้ากากผ้าแบบสะท้อนน้าและป้องกันแบคทีเรีย 
3 ผลิตภัณฑ์ที่ใชใ้นทางการแพทย์ (Medical & Patient Care) และใชภ้ายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Nonwoven ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดที่ใชไ้ด้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เชน่ หน้ากากอนามัย
4 Allied Market Research และ Arizton (พ.ย. 2020) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS 
5 สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการบริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
6 Alibaba
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การท าธรุกิจ Medical Textile ต้องเริม่ต้นอย่างไร

1) ก าหนดและเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

o ต้องก าหนดก่อนวา่กลุ่มลูกค้าคือใครและนิยมใช้สินค้าแบบไหน 
เช่น ชุด PPE ในห้องผา่ตัด สว่นมากใช้ผา้แบบ Nonwoven ขณะที่ผา้ปูเตียงใช้ผา้แบบ Woven ได้

o ต้องเพ่ิมเติมความรูพ้ื้นฐานด้านกระบวนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ 
เช่น วธิกีารเคลือบสารกันแบคทีเรีย และวธิกีารตัดเย็บที่ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถสะท้อนของเหลวได้ เช่น น้าและเลือด

ผลติภณัฑ์ที่ใช้เพ่ือ
สุขอนามัย

ผลติภณัฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Woven

ผลติภณัฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Nonwoven

ชุดกีฬากันแบคทีเรีย 
หน้ากากผา้ 

(น ากลับมาใช้ใหม่ได้)

ชุด PPE
(ใช้ครั้งเดียวท้ิง)
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การท าธรุกิจ Medical Textile ต้องเริม่ต้นอย่างไร

ที่มา: สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ“Global Non-Woven Fabric Market”, Mordor Intelligence (ก.ย. 2020) 

รวมถึงข่าว ซึ่งรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

2) เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

แบบ Nonwovenแบบ Woven

การผลิตเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซต์

การเคลือบ/จุ่มผ้าผืน
ด้วยสารป้องกันเชื้อโรค

การใช้ไฟฟ้าสถิต สปันบอนด์ 

การขึ้นรูปผ้าในน้า การขึ้นรูปผ้าด้วยลม
(Wet Laid) (Dry Laid)
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การท าธรุกิจ Medical Textile ต้องเริม่ต้นอย่างไร

o ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีใช้ในสถานพยาบาลของไทย 
ในปัจจุบันมักอิงตามมาตรฐานสากลโลก 
เช่น CE ของยุโรป และ FDA ของสหรัฐฯ  
ซึ่งการทดสอบผา้มักใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง 
และมีค่าใช้จา่ยมากราว 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาทต่อครั้ง7

o มาตรฐานกลางของไทยยังไม่มี 
แต่มีเพียงการรบัรองเส้นใยและผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น ฉลาก Fabric Smart และ Thailand Textiles

ที่มา: 7สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่มไทย

3) ต้องศึกษากฎระเบียบและใบอนุญาต หากเจาะกลุ่มเฉพาะทางการแพทย์
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Section 3

3 ประเด็นหลัก 
แนะภาครฐั

ผลักดัน Medical Textile 
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620

2,018

2,448

2018 2019 2020

มูลค่าการลงทุนของกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์
ท่ีได้รับส่งเสริมจาก BOI

ที่มา: BOI และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ: ส่ิงทอทางการแพทย์ที่ได้รบัส่งเสรมิการลงทุนจากบีโอไอ ในปัจจุบนันี้เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Non-Woven Fabric เช่น Spun Bond หรอื Melt Blown เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตหน้ากากอนามัยหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและกิจการผลิตเครือ่งมือแพทย์จากผ้า (BOI, ก.พ. 2021)

ในปี 2018-2020 บีโอไอเร่งอนุมัติโครงการลงทุน Medical Textile 

การขอรับส่งเสริมฯ         การอนุมัติส่งเสริมฯ

หน่วย: ล้านบาท

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอ

ได้รับยกเวน้ภาษีเงนิได้นติิบุคคล 
3-8 ปี  โ ด ยก ลุ่ ม เ ส้ น ใ ยที่ มี
คุณสมบัติพิเศษ จะได้ร ับยกเว้นฯ
มากสดุที ่8 ปี รองลงมาเป็นสิง่ทอ
เพ่ือสขุอนามัย อยูท่ี่ 3-5 ปี

จะได้รับลดหย่อนภาษีฯ อีก 50% 
เพ่ิมเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่
ต้องด าเนินการในปี 2021

ได้รับการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล 0-8 ปี โดยเส้นใยที่มี
คุณสมบัติ พิ เ ศษม าก เช่ น     
ทนไฟ จะได้รับยกเว้นภาษีฯ 
มากที่ 8 ปี

ส่ิงทอทางการแพทย์ ส่ิงทอทั่วไปและส่ิงทอเทคนิคอื่น

405

2,115 2,148

2018 2019 2020

295%

430%

การสนับสนุนจากภาครฐัในปัจจบุัน ผ่านมาตรการส่งเสรมิจาก BOI
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เรยีนรูก้รณีศกึษา Medical Textile จากไต้หวนั ซึง่ภาครฐัและเอกชนผนึกก าลังมาก

ที่มา: 8 International Trade Centre (Trade Map), ก.พ. 2021

9 “Industrial Protective Clothing & Equipment Market”, Ariztion (ส.ค. 2020) 
10 World Health Organization จาก CEIC Data

ในปี 2019 ไต้หวนัสง่ออกหน้ากากอนามัยเพ่ิมขึ้นมากจากปี 2004 แต่หลังจากเกิด
วกิฤตโควดิ-19 ไต้หวนังดสง่ออกลง8

3

18

2004 2019

หน่วย: ล้านดอลลาร์ฯ

620%

มูลค่าการส่งออกหน้ากากอนามัยของไต้หวนั

o ไต้หวนัมีความพรอ้มด้านอุปกรณ์และล่ิงทอ
ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถรบัมือกับโควดิได้ดี 
สะท้อนได้จากจ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สะสม 
ณ วนัที่ 23 ก.พ. 2021 อยูท่ี่ 942 คน ซึ่งมีจ านวนนอ้ยมาก เมื่อ
เทียบกับผูต้ิดเชือ้ทัว่โลกทีม่ีจ านวน 112 ล้านคน10

o ภาครฐัและเอกชนรว่มมือจรงิจัง เช่น 
การก่อตั้งTaiwan Technical Textiles 
Association
ท าให้ไต้หวนักลายเปน็ผูส้ง่ออกสิง่ทอทางการแพทยร์ายใหญ่

ไต้หวนัเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัย
รายใหญ่อันดับสองของโลกแล้ว9

50%

30%

20%

จนี

ไต้หวนั

อื่นๆ
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3 ประเด็นหลัก แนะภาครฐั ผลักดัน Medical Textile 

Medical Textile จะเติบโตใน New Normal

ภาครัฐควรผลักดันอย่างเข้มข้น

สรา้งองค์ความรู้
และตั้งศูนยท์ดสอบ

คณุภาพผ้า

สรา้งมาตรฐานและรบัรอง
คณุภาพ 

เชน่ เรง่ก าหนดมาตรฐาน มอก. 

บูรณาการรว่มกัน
ระหวา่งคลัสเตอร ์Medical 
Textile กับคลัสเตอรอ์ื่น 
โดยเฉพาะหนุนให้ SMEs 
รวมกลุ่มลดต้นทุนวตัถดุิบ
เชน่ สรา้งเครื่องมอืที่รวมค าส่ังซื้อ
วตัถุดิบของ SMEs เพ่ือต่อรองกับ

ผู้ขายรายใหญ่
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ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) เป็นผลิตภัณฑ์
ย่อยในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) ที่ก าลัง   
เนื้ อหอมสุดในกลุ่ ม โดย ในปี  2020-2027 ส่ิ งทอทาง   
การแพทย์ (Medical Textile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(รวมไทย) มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในโลกที่ 8.3% ต่อปี มูลค่า
ธุรกิจแตะที่  3 พันล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งขยายตัวตามกระแส 
Health ใน  New Normal และการเติ บ โตของ  Aging 
Society 

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า Krungthai COMPASS มองว่ากลุ่ม
ที่ไทยมีศักยภาพไปต่อได้มี 3 กลุ่ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ภายนอกร่างกาย ได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ เพ่ือสุขอนามัย 
2)ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ เฉพาะทางการแพทย์ โดยท าจากผ้ า 
Woven(ซักแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้) และ 3)ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์ โดยท าจากผ้า Nonwoven (ใช้ครั้ง
เดียวท้ิง) โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์จะ
ขยายตัวเฉล่ีย 8.7% ต่อปี ซึ่งเติบโตดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือ
สุขอนามัยที่จะขยายตัวเฉล่ีย 8.0% ต่อปี อย่างไรก็ดี 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือสุขอนามัยเหมาะส าหรับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่ง
หมายถึงฐานตลาดที่กว้างกว่า

บทสรุป
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พชรพจน์ นันทรามาศ

นิรัติศัย ทุมวงษา

Q&A
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




