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 (Bt) Rating Price(Bt) End-22 Norm Profit Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

   14 Dec 21 Target 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 

HL HOLD 17.80 15.00 54.6 19.3 40.7 34.2 4.9 4.1 1.7 2.0 12.0 13.1 

MEGA BUY 52.50 63.00 13.9 14.1 21.8 19.1 5.3 4.8 2.7 3.1 24.4 25.0 

IP HOLD 20.40 21.00 23.3 21.2 47.3 39.0 7.5 7.2 1.2 1.3 15.9 18.0 

JP HOLD 7.55 7.70 86.1 20.7 47.9 39.7 11.4 10.3 0.8 0.7 23.8 23.6 

SMD BUY 13.80 18.00 -31.1 9.1 13.9 12.1 3.5 3.1 2.8 2.6 25.1 25.8 

WINMED BUY 6.00 7.80 90.5 52.1 21.0 13.8 4.1 3.8 2.5 2.6 19.6 31.7 

    Note: FSS เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ HL ทีเ่สนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
    Source: FSS Research 

ธุรกจิสุขภาพ..เทรนดท์ีม่าแรง  
15 December 2021 

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพเป็นเทรนดธ์รุกิจท่ีมาแรงหลงั COVID-19 
หน่ึงในเทรนดธ์รุกิจท่ีมาแรงหลงัยคุ COVID-19 คือธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพ แม้สถานการณ์ 
COVID-19 จะคล่ีคลายแต่คนทัว่โลกยงัคงหนัมาใส่ใจในสขุภาพเพ่ือให้ห่างไกลจากโรคอบุติัใหม่และโรค
อบุติัเก่า นอกจากน้ี ทิศทางของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีมีความต้องการผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติและ
สมนุไพรเพ่ิมมากขึน้ ย่ิงเปิดโอกาสให้แก่พืชพนัธุข์องไทยซ่ึงปัจจบุนัน ามาใช้ประโยชน์เป็นสมนุไพรแล้ว
กว่า 1,800 ชนิด แม้ว่าผู้ประกอบการในตลาดจะมีเป็นจ านวนมาก มีการแข่งขนัสงู แต่อปุสงคท่ี์เติบโต
แขง็แกร่ง เช่ือว่าผู้ประกอบการท่ีใส่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ ด าเนินธรุกิจด้วยจริยธรรมและ
คณุธรรมจะสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน เราให้น ้าหนัก Overweight กลุ่มยา เวชภณัฑ ์และผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร และเลือก MEGA และ HL เป็น Top picks  

ตลาดยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และอาหารเพ่ือสขุภาพอยู่ในช่วงขาขึน้ชดัเจน  

แมก้ารแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิแทบจะทุกภาคส่วนทัว่โลก แต่อุตสาหกรรมยา 
เวชภณัฑ ์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมไมก่ีป่ระเภททีไ่มไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่อยา่งใด ในทางตรงกนัขา้ม กลบัท าใหเ้กดิเทรนดร์กัสขุภาพซึง่เป็น New 
normal ผูบ้รโิภคหนัมาดแูลใส่ใจสขุภาพในเชงิป้องกนัและเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่รา่งกายมากขึน้ ต่างจาก
ในช่วงก่อนหน้าทีจ่ะเกดิการอุบตัขิองโรคระบาด ความตอ้งการวติามนิและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมกัเกีย่วขอ้ง
กบัการเพิม่ขึน้ของวยั Euromonitor International คาดวา่ตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสขุภาพโดยรวมจะเตบิโต
เฉลีย่ 5.7% CAGR ในช่วงปี 2021-2025 สงูกวา่ในช่วง 5 ปีก่อนหน้าทีโ่ตเฉลีย่ 3.4% CAGR  

COVID-19 ท าให้ตลาดยาและผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพคึกคกัและอาจโตเรว็กว่าท่ีคาด  
ส าหรบัตลาดผลติภณัฑส์ขุภาพในไทย Euromonitor International คาดวา่จะขยายตวัเฉลีย่ 5.2% CAGR ใน 5 
ปีขา้งหน้า ตลาดทีค่าดวา่จะเตบิโตเรว็ทีสุ่ดคอืตลาดวติามนิและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (มสีว่นแบ่งตลาด 29.3%) 
โดยคาดโตเฉลีย่ 8.4% CAGR ขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีท่ าจากสมุนไพรหรอืยาแผนโบราณซึง่ครองสว่นแบ่งตลาด
มากสดุ 42.5% คาดวา่จะขยายตวัชา้ๆ เฉลีย่ 2.6% CAGR อยา่งไรกด็ ีกระแสความตอ้งการผลติภณัฑท์ีท่ ามา
จากธรรมชาตมิมีากขึน้ จะเป็นโอกาสของประเทศไทยทีม่พีชืพนัธุไ์มต่ ่ากวา่ 20,000 ชนิดทีส่ามารถน ามาใช้
ประโยชน์เป็นสมนุไพร และอาจช่วยใหต้ลาดโดยรวมเตบิโตสงูกว่าทีค่าดการณ์ 

การแข่งขนัสงูแต่ตลาดใหญ่พอท่ีจะรองรบัผูป้ระกอบการจ านวนมาก 
ผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมมจี านวนมาก ทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการของคนไทยและต่างชาต ิ รวมถงึยาราคาถูกทีน่ าเขา้
จากจนีและอนิเดยี การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหม้กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ธุรกจิที่เกีย่วกบัยา เวชภณัฑ ์
และอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พิม่ขึน้อยา่งมาก ใน 8M21 มธีรุกจิจดัตัง้ใหมเ่พิม่ถงึ 44.0% Y-Y ยิง่ท าใหก้าร
แขง่ขนัทวคีวามรนุแรง แต่เราเชื่อวา่ความตอ้งการมมีากพอทีจ่ะรองรบัผูป้ระกอบการจ านวนมากได ้ ปัจจยั
สนบัสนุนมาจากจ านวนผูส้งูอายุและความเจบ็ป่วยทีเ่พิม่ขึน้ การเขา้ถงึช่องทางการรกัษาทีด่ขีึน้ การขยายตวั
ของการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์นโยบายสนบัสนุนจากภาครฐั และพฤตกิรรมที่หนัมาใส่ใจดูแลสขุภาพมากขึน้  

เทรนดท่ี์มาแรง ให้น ้าหนัก Overweight แนะน า MEGA และ HL เป็น Top picks 

หน่ึงในเทรนดธ์ุรกจิทีม่าแรงหลงัยุค COVID-19 คอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพ แมส้ถานการณ์ 
COVID-19 จะคลีค่ลายแต่คนทัว่โลกยงัคงหนัมาใส่ใจในสขุภาพเพื่อใหห้า่งไกลจากโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัเิก่า 
เราใหน้ ้าหนักการลงทุน Overweight และเลอืก MEGA และ HL เป็น Top picks จากแบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ของ 
MEGA และ Valuations ถูก ขณะที ่HL มศีกัยภาพในการเตบิโตสงูจากความพรอ้มในหลายๆ ดา้น 
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อตุสาหกรรมยาของเป็นตลาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตลาดอาเซียน  

อุตสาหกรรมยาและเวชภณัฑ ์ หมายรวมถงึยาแผนปัจจบุนัและเวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นการวนิิจฉัยและรกัษาโรคทุกประเภท 
โดยยาแผนปัจจบุนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1) ยาตน้ต ารบั (Original drug) เป็นยาทีผ่า่นการวจิยัและพฒันา ใช้
เวลานานในการศกึษาวจิยัและใชเ้งนิลงทุน จงึไดร้บัสทิธบิตัรผกูขาดในการผลติเป็นเวลา 20 ปี (Patented drug) 
เมื่อสทิธบิตัรสิน้สุดลง ผูผ้ลติรายอื่นจงึสามารถผลติยานัน้ออกจ าหน่ายได ้และ 2) ยาชื่อสามญั (Generic drug) เป็น
ยาทีผ่ลติตามสตูรยาตน้ต ารบัซึง่หมดอายุสทิธบิตัรแลว้ โดยผลติภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ทีไ่มใ่ช่เครื่องหมายการคา้
ตามสทิธขิองผูค้รองสทิธบิตัรยาแต่มตีวัยาส าคญัเดยีวกนักบัยาตน้ต ารบั การผลติยาชื่อสามญัจงึมตี้นทุนการผลติต ่า
กวา่เพราะไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการวจิยัตวัยา 

ตลาดยาของไทยมมีลูคา่ 1.7 แสนลา้นบาท เป็นตลาดยาทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีน รองจากอนิโดนีเซยี แต่อุตสาหกรรม
การผลติยาของไทยจดัอยูใ่นการผลติขัน้ปลาย คอืการน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศมาผลติยาส าเรจ็รปูหรอืยาชื่อ
สามญั (Generic drugs) เน่ืองจากไทยมกีารวจิยัพฒันายาตน้แบบ หรอืยาทีม่สีารออกฤทธิส์ าคญั (Active 
Pharmaceutical Ingredients: API) ยงัไมม่ากนัก เน่ืองจากตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูและมขีอ้จ ากดัดา้นสทิธบิตัรของยา 
วตัถุดบิยาทีน่ าเขา้มสีดัส่วนสงูถงึประมาณ 90% ของปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติยาส าเรจ็รปูทัง้หมด  

สมนุไพรไทยจะเป็นขมุทรพัยช่์วยลดการขาดทุนการค้าของอตุสาหกรรมยาของไทยในอนาคต 

ในจ านวนยาทีผ่ลติในประเทศ ประมาณ 95% จะถูกบรโิภคภายในประเทศผา่นโรงพยาบาลรฐัราว 60% 
โรงพยาบาลเอกชน 20% และรา้นขายยาทัว่ไปอกี 20% และประมาณ 5% ของการผลติเป็นการผลติเพื่อสง่ออก 
เน่ืองจากยาทีส่ง่ออกเป็นยาชื่อสามญัทัว่ไปทีม่รีาคาถูกเมื่อเทยีบกบัยาทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในต่างประเทศ การ
สง่ออกสว่นใหญ่ไปยงัตลาด CLMV เป็นหลกั ประมาณ 58% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด  

มลูคา่ยาทีผ่ลติในประเทศและยาน าเขา้มสีดัส่วนประมาณ 30:70 การพึง่พาการน าเขา้ยาจากต่างประเทศเป็นจ านวน
มากท าใหง้บประมาณดา้นสาธารณสขุของไทยในช่วงปีงบประมาณ 2017-2021 ทีเ่ตบิโตเฉลีย่ 2.7% CAGR มี
แนวโน้มเรง่ตวัมากขึน้ในอนาคตเพื่อรองรบัโครงสรา้งประชากรทีเ่ปลีย่นไป และถงึแมว้า่ยาทีผ่ลติไดใ้นประเทศจะมี
การสง่ออกราว 5% และมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 5.9% CAGR ในช่วงปี 2015-2020 แต่มลูคา่การสง่ออกกลบั
คอ่นขา้งน้อย มมีลูคา่ราว US$500-590 ลา้นต่อปีในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา มสีดัสว่นเพยีง 0.23% ของมลูคา่การสง่ออก
สนิคา้ทัง้หมด เพราะเป็นยาชื่อสามญัทีม่ลูคา่ต ่า ขณะที่การน าเขา้ยามมีลูคา่ราว US$2.4-3.0 พนัล้านต่อปีเพราะยา
รกัษาโรคส่วนใหญ่เป็นยาทีไ่มส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ เช่น ยาปฏชิวีนะ ยาลดไขมนัในเลอืด ยารกัษาโรคมะเรง็ 
เป็นตน้ สว่นใหญ่เป็นการน าเขา้มาจากเยอรมนี สหรฐั ฝรัง่เศส เป็นต้น ไทยจงึขาดดลุการคา้ทางดา้นยารกัษาโรคถงึ
ปีละกว่า 6 หมื่นลา้นบาทดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นตน้ทุนการผลติและดา้นสทิธบิตัรยา ดงันัน้ รฐับาลจงึควรสนบัสนุนให้
ต่างประเทศใชไ้ทยเป็นฐานการผลติยามากขึน้ รวมถงึสง่เสรมิใหค้นไทยหนัมาใชย้าทีผ่ลติในประเทศทัง้ยาแผน
ปัจจบุนัและสมนุไพรของไทยทีม่สีรรพคณุทางดา้นการรกัษาโรคเพิม่มากขึน้  

ปัจจบุนั การทีท่ ัว่โลกหนัมาใหค้วามสนใจในผลติภณัฑท์ีท่ าจากธรรมชาตมิากขึน้ จะเป็นโอกาสของสมนุไพรไทยที่
จะต่อยอดองคค์วามรูน้ าไปสู่การผลติยาแผนปัจจบุนัเพื่อรองรบัความตอ้งการในอนาคตและเป็นฐานการผลติยาโลก
ไดอ้นาคต  

 

 

 

 

 

 



SPECIAL REPORT 

หน้า 3 จาก 21 

 
เส้นทางการผลิตยาของไทย 

 
ทีม่า: CPhI South East Asia 2019  

มลูค่าการส่งออก-น าเข้ายาของไทย อตุสาหกรรมการผลิตของยาของไทยขาดดลุการค้ามานาน 

 
ทีม่า: Ministry of Commerce 
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ตลาดยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และอาหารเพ่ือสขุภาพอยู่ในช่วงขาขึน้ชดัเจน 

แมก้ารแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิแทบจะทุกภาคส่วนทัว่โลก แต่อุตสาหกรรมยา 
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และเวชภณัฑเ์ป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภททีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
แต่อยา่งใด ในทางตรงกนัขา้ม การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหเ้กดิเทรนดร์กัสขุภาพซึง่เป็น New normal 
ผูบ้รโิภคต่างตระหนกัและหนัมาดแูลใสใ่จสขุภาพในเชงิป้องกนัและเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่ร่างกายกนัมากขึน้ ต่าง
จากในช่วงก่อนหน้าทีจ่ะเกดิการอุบตัขิองโรคระบาด COVID-19 ความตอ้งการวติามนิและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมกั
เกีย่วขอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของวยั  

ผลส ารวจประจ าปี 2020 ของ International Food Information Counsel ในสหรฐัในช่วงหลงัการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ปรากฎวา่ 54% ของผูบ้รโิภคทัง้หมด และ 63% ของกลุ่มคนอาย ุ50 ปีขึน้ไป เลอืกอาหารและเครื่องดื่ม
โดยใหค้วามส าคญักบัสขุภาพมากกวา่รสชาตแิละราคา และในช่วงของการระบาด อาหารออรแ์กนิกได้รบัความนิยม
มากขึน้อยา่งต่อเน่ืองทัง้การซือ้ Online และ Offline โดยเฉพาะในปี 2021 อาหารออรแ์กนิคกลายมาเป็นความนิยม
ของคนรุน่ใหม่ 

ในประเทศไทย จากการส ารวจประชาชนในช่วง COVID-19 ของสวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ พบวา่คนไทย 
45.4% หนัมาใหค้วามส าคญักบัการดแูลสุขภาพมากขึน้ ทัง้การออกก าลงักาย ตลอดจนการรบัประทานอาหารเสรมิ
และวติามนิ รวมทัง้การปรกึษาจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญแขนงต่างๆ มากขึน้ สง่ผลใหต้ลาดอาหารเสรมิและวติามนิทัว่
โลกขยายตวัอยา่งรวดเรว็ ทัง้น้ี Euromonitor International เผยวา่มลูคา่ตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวกบัสุขภาพ (ยาที่
จ าหน่ายหน้าเคาน์เตอร ์ อาหารเสรมิ ผลติภณัฑท์ีท่ าจากสมนุไพรหรอืยาแผนโบราณ ผลติภณัฑด์แูลน ้าหนัก 
โภชนาการทางการกฬีา) ทัว่โลกในปี 2020 มมีลูคา่ US$2.72 แสนลา้น เพิม่สงูขึน้จากปี 2015 ทีม่มีลูคา่ US$2.31 
แสนลา้นในปี 2020 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 3.4% CAGR การเตบิโตดงักล่าวส่วนใหญ่จะมาจากภูมภิาคเอเชยี 
(ไมร่วมจนี ญี่ปุ่ น และอนิเดยี) และภูมภิาคยโุรปตะวนัออก และคาดการณ์วา่ตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวกบัสขุภาพ
โดยรวมจะเตบิโตเรง่ตวัมากขึน้เป็นเฉลีย่ 5.7% CAGR ในช่วงปี 2021-2025 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ในทุกกลุ่ม
ผลติภณัฑ ์ 

มลูค่าตลาดสินค้าท่ีเก่ียวกบัสขุภาพทัว่โลกปี 2015-2025E ส่วนแบ่งตลาดของอาหารเสริมปี 2017 

 
ทีม่า: Euromonitor International Consumer Health in the World, March 2021          ทีม่า: Thailand Center of Excellence for Life Science 2018 
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วิตามินและอาหารเสริมสมนุไพรและโบทานิคอลมีส่วนแบ่งตลาดครึ่งหน่ึงของตลาด 

ในบรรดาผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทัง้หมด วติามนิและอาหารเสรมิสมุนไพรและโบทานิคอลมสีว่นแบ่งตลาดรวมกนัสงู 
50% ของตลาดทัง้หมด รองลงมาไดแ้ก่อาหารเสรมิเฉพาะดา้น ในปี 2016 ตลาดวติามนิและเกลอืแรท่ัว่โลกมมีลูค่า 
US$4.81 หมื่นล้าน NBJ คาดการณ์วา่มลูคา่จะเตบิโตเป็น US$5.90 หมื่นล้านในปี 2020 คดิเป็นอตัราการเตบิโต
เฉลีย่ 5.2% CAGR เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในทุกภูมภิาคทัว่โลก การเตบิโตดงักล่าวอยูท่ีผู่บ้รโิภคมคีวามตื่นตวัในการ
รกัษาเชงิป้องกนั ซึง่เป็นเทรนดใ์นปัจจบุนั ส่วนตลาดอาหารเสรมิประเภทสมนุไพรและโบทานิคอลมมีลูคา่ตลาด 
US$3.13 หมื่นล้านในปี 2016 โดย Euromonitor เผยว่ากวา่ 54% ของยอดขายของผลติภณัฑป์ระเภทสมนุไพรมา
จากทวปีเอเชยีแปซฟิิค (กวา่ 20% มาจากประเทศจนี) ตลาดอาหารเสรมิประเภทสมนุไพรและโบทานิคอลเตบิโต
เตบิโตต่อเน่ืองจนมมีลูคา่ US$4.91 หมื่นลา้นในปี 2020 เตบิโตเฉลีย่ 6.8% CAGR และยงัมแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ือง
จากการทีผู่บ้รโิภคมองหาทางเลอืกในการป้องกนัและรกัษาโรคทีม่ผีลขา้งเคยีงน้อยทีส่ดุ เช่น สมนุไพรของจนีอยา่ง
เหด็หลนิจอื ขณะทีป่ระเทศไทยมพีชืพนัธุไ์มต่ ่ากว่า 20,000 ชนิดทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์เป็นสมนุไพรไดก้ว่า 
1,800 ชนิด เช่น ชมิน้ ฟ้าทะลายโจร กะเพรา พญายอ เป็นต้น สง่ผลใหต้ลาดอาหารเสรมิประเภทสมนุไพรมอีตัรา
การเตบิโตสงู 

มลูค่าตลาดวิตามินและเกลือแร่ทัว่โลกปี 2006-2020 มลูค่าตลาดอาหารเสริมสมนุไพรทัว่โลกปี 2006-2020 

   
ทีม่า: Thailand Center of Excellence for Life Science 2018   
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ตลาดผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสขุภาพของไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ีย 5.2% CAGR ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ส าหรบัมลูค่าตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวกบัสขุภาพของประเทศไทยนัน้ Euromonitor International รายงานวา่ตลาด
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสุขภาพของไทยในปี 2020 มมีลูคา่ตลาด 107,805 ลา้นบาทในปี 2020 คดิเป็นอตัราการเตบิโต
เฉลีย่ 5.3% CAGR ในช่วงปี 2015-2020 อยา่งไรกต็าม มลูค่าตลาดในปี 2020 ขยายตวัลดลงเหลอื 4.7% เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกจิทีถู่กกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 การทรดุตวัของภาคการท่องเทีย่ว สถานการณ์ภยั
แลง้ และภาระหน้ีครวัเรอืนทีส่งู ท าใหผู้บ้รโิภคมกี าลงัซือ้ลดลง และระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย  

ในตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสขุภาพของไทย มผีลติภณัฑท์ีท่ าจากสมนุไพรหรอืยาแผนโบราณ ครองส่วนแบ่งตลาด
สงูทีส่ดุ 42.5% มมีลูคา่ตลาด 45,836 ลา้นบาทในปี 2020 รองลงมาเป็นตลาดของวติามนิและผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 
มสีว่นแบ่งตลาดราว 29.3% หรอืมมีลูคา่ 31,545 ลา้นบาท  

แนวโน้มในอกี 5 ปีขา้งหน้า (ปี 2021-2025) Euromonitor International ประเมนิวา่ตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการ
ดแูลสขุภาพของไทยจะเตบิโตในอตัราเฉลีย่ 5.2% CAGR เตบิโตในอตัราใกลเ้คยีงกบัในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมาและ
ใกลเ้คยีงกบัการเตบิโตของตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของโลก โดยคาดวา่มลูคา่ตลาดรวมของไทย
ในปี 2025 จะมจี านวน 132,921 ลา้นบาท ตลาดที่คาดวา่จะเตบิโตเรว็ทีสุ่ดคอืตลาดวติามนิและผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร (Vitamins and Dietary Supplements) โดยคาดวา่จะเตบิโตเฉลีย่ 8.4% CAGR ขณะทีต่ลาดผลติภณัฑท์ีท่ า
จากสมนุไพรหรอืยาแผนโบราณ (Herbal/Traditional Products) คาดวา่จะขยายตวัชา้ๆ เฉลี่ย 2.6% CAGR 
เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตซิึง่นิยมซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากสมนุไพรเป็นทีร่ะลกึ ยงัไมก่ลบัมาเตม็ที ่ 

อยา่งไรกด็ ี เราคาดวา่มโีอกาสทีต่ลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของไทยจะเตบิโตจะสงูกวา่การ
คาดการณ์ของ Euromonitor International เน่ืองจาก COVID-19 เป็นตวัเรง่ใหธ้รุกจิยา ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทยเ์กดิขึน้มากมายและอาจช่วยผลกัดนัการเตบิโตของตลาด 

มลูค่าตลาดสินค้าท่ีเก่ียวกบัสขุภาพของไทยปี 2015-2025E 

 
ทีม่า: Euromonitor International Consumer Health in the World, March 2021           
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COVID-19 ท าให้ตลาดยาและผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพคึกคกัและอาจโตมากกว่าคาด 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 สง่ผลใหม้กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทยเ์พิม่ขึน้อยา่งมาก จากตวัเลขของกรมพฒันาธุรกจิการคา้พบวา่การจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิยา เวชภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ทางการแพทยใ์นช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2021 มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิใหมจ่ านวน 1,333 ราย เพิม่ขึน้ 
407 ราย หรอืเพิม่ขึน้ถงึ 44.0% Y-Y สอดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการสนิคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์ขณะที่
การจดทะเบยีนเลกิธรุกจิมจี านวน 122 ราย เพิม่ขึน้เพยีง 6.9% Y-Y   

ณ สิน้เดอืน ส.ค. 2021 มจี านวนนิตบิุคคลทีย่งัด าเนินกจิการอยูท่ ัง้สิน้ 11,964 ราย เพิม่ขึน้ 1,352 ราย หรอืเพิม่ขึน้ 
12.7% Y-Y ขณะทีทุ่นจดทะเบยีนมมีลูคา่ 108,392.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.6% Y-Y สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 เป็นประเดน็ทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตของธรุกจิยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งน่าสนใจ แมว้า่
นยัหน่ึงคอืการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ แต่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ประกอบกบัการเขา้ถงึรา้นขายยา เวชภณัฑ ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทยท์ีง่า่ยขึน้จากจ านวนธรุกจิและสาขาทีเ่พิม่ขึน้ น่าจะมสีว่นช่วยผลกัดนัอุตสาหกรรมยาของไทย
ใหเ้ตบิโตมากกวา่ที่หลายฝ่ายคาด 

จ านวนธรุกิจยา เวชภณัฑ ์และอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์จดัตัง้ใหม่และยกเลิก 

 
หมายเหต:ุ ปกตกิารจดทะเบยีนธรุกจิในภาพรวมจะเป็นไปตามฤดูกาล (Seasonal) โดยในชว่งสิ้นปี จะมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิ
จ านวนน้อยและจะมกีารจดเลกิธรุกจิจ านวนมาก 
ทีม่า: กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
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การแข่งขนัสงูแต่ตลาดขยายตวัเพ่ิมขึน้และใหญ่พอท่ีจะรองรบัผู้ประกอบการจ านวนมาก 

ธรุกจิยา เวชภณัฑ ์และผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทัง้ส าหรบัคนและสตัวเ์ลีย้ง มผีูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก ทัง้ทีเ่ป็น
ผูผ้ลติในประเทศและต่างประเทศที่เขา้มาใชไ้ทยเป็นฐานการผลติเพื่อสง่ออก ผูน้ าเขา้จากต่างประเทศมาจ าหน่ายใน
ประเทศ และทัง้ทีม่โีรงงานผลติและจ าหน่ายเอง และเป็นโรงงานรบัจา้งผลติสนิคา้ 

ผูผ้ลติยาแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื 1) หน่วยงานภาครฐัทีม่อีงคก์ารเภสชักรรม (Government Pharmaceutical 
Organization: GPO) เป็นหวัหอกในการรกุตลาด เป็นทัง้ผูผ้ลติและน าเขา้ยาและเวชภณัฑเ์พื่อมาจ าหน่ายในราคา
ถูก และ 2) บรษิทัยาเอกชนซึง่มทีัง้บรษิทัยาเอกชนของคนไทย เน้นผลติยาชื่อสามญั (Generic drug) ทัว่ไปและมี
ราคาไมส่งูนกั และบรษิทัยาของต่างชาต ิ ถอืหุน้ส่วนใหญ่โดยต่างชาต ิ เป็นตวัแทนน าเขา้ยาตน้ต ารบัหรอืยาจด
สทิธบิตัรเขา้มาจ าหน่ายในราคาที่คอ่นขา้งสงู  

ในอดตีภาครฐัก าหนดใหโ้รงพยาบาลรฐัตอ้งใชย้าทีผ่ลติจากหน่วยงานภาครฐัเป็นหลกั แต่หลงัจากการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ไมม่กีารบงัคบัใหโ้รงพยาบาลรฐัตอ้งซือ้ยาจาก
องคก์ารเภสชักรรมอกีต่อไป จงึเกดิการแข่งขนัมากขึน้ระหวา่งองคก์ารเภสชักรรม ผูป้ระกอบการในไทยและและ
บรษิทัผูผ้ลติยาขา้มชาต ิ รวมถงึยงัตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัจากยาราคาถูกทีน่ าเขา้จากจนีและอนิเดยี เน่ืองจาก
บรษิทัเจา้ของสทิธบิตัรยามกัเลอืกยา้ยฐานการผลติบางส่วนจากเยอรมนี สหรฐั องักฤษ ไปยงัจนีและอนิเดยี อยา่งไร
กต็าม ปัจจยัทางดา้นราคาไม่ใช่ปัจจยัหลกัส าหรบัผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ยาหรือผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบาง
ประเภท ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัเน้นการแขง่ขนัดา้นคณุภาพ สูตรของผลติภณัฑ ์ ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ และ
การสรา้งการจดจ าใหแ้ก่ลูกคา้ ในสว่นของตลาดผลติภณัฑเ์สรมิอาหารนัน้ ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้สูธ่รุกจิไดไ้ม่
ยากนัก แต่ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใหมใ่นธรุกจิน้ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความน่าเชื่อถอืและความเขา้ใจใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละความแตกต่างของผลติภณัฑข์องตนเพื่อสรา้งฐานธุรกจิใหก้วา้งขวาง แมว้า่จ านวนผู้
เล่นในตลาดจะมจี านวนมาก ท าใหก้ารแขง่ขนัสงู แต่การเตบิโตของตลาดในระยะยาวสงูมากพอที่จะรองรบั
ผูป้ระกอบการจ านวนมากได ้   

โรงพยาบาลยงัเป็นช่องทางการขายหลกั แต่ร้านขายยาเป็นปัจจยัหลกัผลกัดนัให้ตลาดเติบโต 

ยาทีผ่ลติในประเทศส่วนใหญ่จะถูกบรโิภคภายในประเทศคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 95% ของปรมิาณการผลติทัง้หมด 
โรงพยาบาลเป็นช่องทางการจ าหน่ายหลกัมสีดัส่วนสงูถงึ 80% โดย 60% มาจากโรงพยาบาลรฐั และ 20% มาจาก
โรงพยาลเอกชน สะทอ้นถงึระบบสวสัดกิารสาธารณสขุของรฐัและระบบประกนัสขุภาพทีท่ าใหค้นไข้สว่นใหญ่ไปรบั
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลแทนการซื้อยาจากรา้นขายยา มลูคา่การจ าหน่ายยาสว่นมากจงึอยูท่ีโ่รงพยาบาล ขณะทีอ่กี 
20% ของมลูคา่การจ าหน่ายยามาจากรา้นขายยาทัว่ไป (Over the Counter: OTO) 

ยาทีจ่ าหน่ายผ่านโรงพยาบาลเป็นยาทีต่อ้งสัง่จา่ยโดยแพทย ์ (Prescription Drug) ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นยาชื่อสามญั 
(Generic Drug) และยาจดสทิธบิตัร (Patented Drug) แมว้า่คนไขจ้ะไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล แต่รา้นขายยาก็
เป็นช่องทางหน่ึงทีเ่ป็นเสมอืนจดุดูแลผูป่้วยเบือ้งตน้ และการทีร่า้นขายยามจี านวนสาขามากขึน้ อยูใ่น
หา้งสรรพสนิคา้หรอืแหล่งชุมชนที่ผูบ้รโิภคเขา้ถงึไดง้า่ย รวมถงึช่องทางออนไลน์ ท าใหร้า้นขายยาเป็นปัจจยัหลกัใน
การผลกัดนัในตลาดยาและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารใหเ้ตบิโต    ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ 
เดอืน ส.ค. 2021 มรีา้นขายยาทุกประเภททัว่ประเทศทัง้สิน้ 20,516 แหง่ ตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ ประมาณ 30% และ
ต่างจงัหวดัประมาณ 70%  
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รา้นขายยาปัจจบุนัมทีัง้ทีเ่ป็นรา้นขายยาของผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่สีาขาในรปูแบบ Chain store โดยมทีัง้ที่
ลงทุนเองและขยายธรุกจิในรปูแบบ Franchise และยงัมผีูป้ระกอบการ Modern Trade ทีแ่ตกไลน์ธรุกจิโดยเพิม่โซน
จ าหน่ายผลติภณัฑย์าและเวชภณัฑ ์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แมว้า่การแขง่ขนัจะสงูแต่การปรบัตวั
ใหส้อดรบักบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค มกีารตลาดที่ด ี และช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย (E-commerce, 
Home shopping, Direct selling) เราเชื่อว่ารา้นขายยาที่เป็น Chain store หรอื SME ขนาดเลก็ สามารถแขง่ขนัใน
ตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงูได ้  

สดัส่วนช่องทางการจ าหน่ายยาในไทยปี 2019     จ านวนร้านขายยาแผนปัจจบุนั (ข.ย. 1)        

  
 ทีม่า: ศนูยว์จิยัธนาคารกรงุศรอียุธยา     ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา                   
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ปัจจยัหนุนการเติบโตของตลาดยาและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของไทย 

Euromonitor International คาดการณ์วา่มลูคา่ของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของไทยในปี 2020 จะหด
ตวั 4.7% Y-Y สอดคลอ้งกบัศูนยว์จิยัธนาคารกรงุศรอียธุยาทีค่าดวา่มลูคา่การจ าหน่ายยาจะขยายตวัคอ่นขา้งต ่า
เพยีง 2.0-3.0% จากความกงัวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหผู้บ้รโิภคเลีย่งการเขา้รบัยาใน
โรงพยาบาลซึง่เป็นช่องทางการจ าหน่ายหลกัของตลาด รวมถงึจ านวนผูป่้วยต่างชาตทิีล่ดลงจากการปิดประเทศ 
และการระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค แต่ Euromonitor International คาดว่ามลูคา่ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบั
การดแูลสขุภาพในปี 2021-2022 จะทยอยเตบิโต 0.6-3.8% ขณะทีศู่นยว์จิยัธนาคารกรงุศรอียุธยาคาดวา่มลูคา่การ
จ าหน่ายยาในประเทศขะเตบิโตเรง่ตวัขึน้เป็น 4.5-5.0% โดยมปัีจจยัสนบัสนุน ดงัน้ี 

1. จ านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่มากขึน้และความเจบ็ป่วยทีเ่พิม่ขึน้ ประเทศไทยกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัมาตัง้แต่ปี 2005 
ขณะนัน้เรามผีูส้งูอายุซึง่ตามค านิยามขององคก์รสหประชาชาตหิมายถงึผูท้ีม่อีาย ุ 60 ปีขึน้ไป เป็นสดัสว่น 
10.4% ของประชากรทัง้ประเทศ และปี 2019 เป็นปีแรกทีจ่ านวนผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ 60 ปีขึน้ไปมมีากกวา่เดก็
อายตุ ่ากวา่ 15 ปี โดยผูส้งูอายมุจี านวนสงูถงึ 11.6 ลา้นคน หรอืคดิเป็น 17.5% ของประชากรทัง้ประเทศ และมี
การคาดการณ์วา่สงัคมไทยจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายภุายในปี 2036 หรอือกีไมเ่พยีง 3 ปีขา้งหน้า นอกจากน้ี 
ความเจบ็ป่วยยงัเพิม่สงูขึน้โดยเฉพาะจ านวนผูป่้วยจากโรคเฉพาะทาง เช่น โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคมะเรง็ เหล่าน้ีท าใหค้วามตอ้งการยาเฉพาะทาง ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
และบรกิารทางแพทยม์แีนวโน้มเพิม่ขึน้   

2. การเขา้ถงึช่องทางการรกัษาที่ดขีึน้ภายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่ปัจจบุนัมจี านวน 5.4 ลา้นคน 
ท าใหค้าดวา่คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่คา่ยาและค่ารกัษา ในช่วงปี 2020-2022 จะขยายตวัเพิม่ขึน้
ในอตัราเฉลี่ย 6.6% CAGR  

3. การขยายตวัของการท่องเทีย่วเชงิการแพทยแ์ละผูป่้วยต่างชาตทิีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นไทย
หลงัจากไทยเปิดประเทศ ทัง้น้ี จากนโยบาย Medical Hub ของภาครฐั ความพรอ้มของโรงพยาบาลไทย ศูนย์
แพทยเ์ฉพาะทาง บุคคลากรทางการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทีต่ ่ากวา่ประเทศคู่แข่ง อยา่ง
สงิคโปร ์ มาเลเซยี เป็นต้น คาดว่าจะท าใหผู้ป่้วยต่างชาตทิีเ่ขา้มาใช้บรกิารรกัษาตวัในไทยเพิม่ขึน้ในอตัรา 7-
8% ต่อปี  

4. นโยบายสง่เสรมิการลงทุนของ BOI ช่วยลดภาระตน้ทุนผูผ้ลติยาเพราะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสูงเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน 
GMP ตามแนวทาง PIC/S โดยผูท้ีย่ ื่นขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนตัง้แต่ปี 2018 เป็นตน้ไป จะไดร้บัการยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 5 ปี 

5. พฤตกิรรมของคนไทยทีเ่ปลีย่นไปหลงัจากเผชญิกบั COVID-19 โดยหนัมาใสใ่จดูแลสขุภาพมากขึน้ และ
เลอืกสรรผลติภณัฑท์ีด่ใีหก้บัตนเอง  
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Overweight กลุ่มยา เวชภณัฑ ์และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

หน่ึงในเทรนดธ์ุรกจิทีม่าแรงหลงัยุค COVID-19 คอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสุขภาพ แมส้ถานการณ์ COVID-19 
จะคลีค่ลายแต่คนทัว่โลกยงัคงหนัมาใสใ่จในสขุภาพเพื่อใหห้า่งไกลจากโรคอุบตัใิหมแ่ละโรคอุบตัเิก่า เราจงึให้
น ้าหนกัการลงทุน Overweight ส าหรบักลุ่มยา เวชภณัฑ ์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
นอกจากน้ี ทศิทางของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีม่คีวามตอ้งการผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตแิละสมนุไพรเพิม่มากขึน้ ยิง่เปิด
โอกาสใหแ้ก่พชืพนัธุข์องไทยซึง่ปัจจบุนัน ามาใชป้ระโยชน์เป็นสมนุไพรแล้วกวา่ 1,800 ชนิด เป็นทีต่อ้งการของ
ผูบ้รโิภคมากขึน้ แมว้า่ผูป้ระกอบการในตลาดจะมเีป็นจ านวนมากทัง้ผูป้ระกอบการในไทยและบรษิทัขา้มชาติ และมี
การแขง่ขนัสงู แต่จากอุปสงคท์ีเ่ตบิโตแขง็แกรง่ เชื่อวา่ผูป้ระกอบการทีใ่สใ่จในคณุภาพของผลติภณัฑ ์ ด าเนินธรุกจิ
ดว้ยจรยิธรรมและคณุธรรมจะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

หุน้ในกลุ่มยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์และผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีอ่ยูใ่น FSS Coverage ม ี6 หลกัทรพัย ์
โดย 5 หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด MAI (IP, JP, SMD, WINMED) และ 1 หลกัทรพัยอ์ยูใ่น SET กลุ่ม 
Commerce (MEGA) ทัง้ 6 บรษิทัไมส่ามารถเทยีบเคยีงกนัไดโ้ดยตรงเพราะไมไ่ดม้ธีุรกจิเหมอืนกนัทัง้หมด เราจดั
กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ธีรุกจิใกลเ้คยีงกนัมากที่สดุ ไดแ้ก่ 1)  ผูป้ระกอบการทีม่โีรงงาน มแีบรนดข์องตนเอง และ
รบัจา้งผลติใหแ้ก่บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ IP, JP, MEGA ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เครื่องและชุดอุปกรณ์ส าหรบัการรกัษาทางการแพทย ์ ไดแ้ก่ SMD และ WINMED และ 3) ผูป้ระกอบการทีด่ าเนิน
ธรุกจิรา้นขายยา ไมม่โีรงงานผลติแต่มหีน้ารา้น ไดแ้ก่ HL  

HL และ MEGA เป็น Top picks ของกลุ่ม 

ในบรรดาโรงงานผลติยาและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทัง้ 3 หลกัทรพัย ์ MEGA มแีบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ เป็นทีรู่จ้กัเป็น
อยา่งดทีัง้ในและต่างประเทศ มตีลาดกระจายอยูใ่นหลายภูมภิาต และมโีรงงานผลติยาในหลายประเทศ ถอืเป็นการ
กระจายความเสีย่งที่ด ี ท าใหก้ าไรของ MEGA ตลอดหลายปีทีผ่า่นมาเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ ไมค่่อยสรา้งเซอร์
ไพรสใ์นทางลบใหก้บัตลาด แมว้่า MEGA จะมอีตัราการเตบิโตของก าไรปี 2022-2023 ต ่ากวา่ IP และ JP โดยเรา
คาดก าไรของ MEGA เตบิโต 13.9% Y-Y และ 14.1% Y-Y ในปี 2022-2023 ตามล าดบั ซึง่กย็งัต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของ
ทัง้กลุ่ม แต่การเตบิโตของ IP และ JP เป็นการเตบิโตจากฐานต ่าในปี 2020 นอกจากน้ี MEGA ยงับรหิารจดัการ
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายไดด้ ี มอีตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธทิี่ดกีวา่ IP และ JP และม ี Valuations ถูกกว่ามาก
โดยม ี2022 PE 21.8 เท่า และ EV/EBITDA 16.1 เท่า ถูกกวา่ IP และ JP ราวครึง่หน่ึง เราประเมนิราคาเป้าหมาย
ปี 2022 ของ MEGA ที ่63 บาท (DCF, WACC 8.6%, TG 3.0%) คดิเป็น Implied PE 26.5 เท่าและ PEG 1.3 เท่า 
ยงัต ่ากวา่กลุ่มคา้ปลกีทีม่ ีPE เฉลีย่ 32.5 เท่า   

HL เป็นรา้นขายหน่ึงเดยีวในกลุ่ม และเป็นเชนรา้นขายยาบรษิทัแรกทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มโีครงสรา้ง
ธรุกจิคลา้ยกลุ่มคา้ปลกี ปัจจบุนัยงัมสีาขาไมม่ากเพยีง 25 สาขา จงึมชี่องวา่งใหโ้ตไดอ้กีมาก ขณะทีอุ่ปสรรคของ
ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้มาใหม่มคีอ่นขา้งสงู เพราะเป็นธรุกจิทีม่กีฎระเบยีบเขม้งวดทัง้สถานประกอบการ คุณภาพ
การจดัเกบ็ยา ตอ้งมเีภสชักรใหค้ าแนะน าประจ ารา้น และยงัตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่าย ซึง่
ลว้นแต่เป็นจุดแขง็ของบรษิทัทีส่ามารถปฏบิตัไิดค้รบถว้น ซึง่ท าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัแขง็แกรง่ มี
เสถยีรภาพ มคีวามผนัผวนต ่า เราคาดก าไรสทุธปีิ 2021-2023 จะเตบิโตดตี่อเน่ืองคดิเป็นอตัราการโต 35.8% 
CAGR และประเมนิราคาเป้าหมายปี 2022 ที ่15 บาท (DCF, WACC 8.3%, TG 3.0%) คดิเป็น Implied PE และ 
PEG ที ่35 เท่า และ 0.97 เท่า ตามล าดบั 
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WINMED ก าไรจะเติบโตสงูมากหาก New S-curve ประสบผลส าเรจ็ 

เราคาดก าไรสทุธปีิ 2022 ขยายตวักา้วกระโดด 90.5% Y-Y สว่นหน่ึงมาจากฐานต ่าในปี 2021 เน่ืองจากรายไดห้ลกั
ประมาณ 90% มาจากผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัโลหติ (Blood bank, Blood safety) และผลติภณัฑด์แูลสุขภาพสตร ีถูก
กระทบจากการ Lockdown หลายครัง้ในช่วงปี 2020-2021 เพราะท าใหค้นเลี่ยงในการเขา้ไปตรวจรา่งกายที่
โรงพยาบาล การผา่ตดัทีไ่มจ่ าเป็นถูกเลื่อนออกไป อกีสาเหตุหน่ึงของการเตบิโตมาจากธรุกจิทีเ่ป็น New S-curve 
ไดแ้ก่หอ้งแลบ็ต่างๆ ไดแ้ก่ 1 (หอ้งแลบ็ส าหรบัตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR และ TMA ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแล้ว
เมื่อวนัที ่9 พ .ย . 2021 หลงัไดร้บัการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ย 2 (แลบ็ตรวจครบวงจร
เชือ้ HPV และ STD )โรคตดิต่อทางเพศ (เริม่ ใหบ้รกิารใน 1Q22 และ 3( แลบ็ส าหรบัการผลติยา )Immunotherapy 
การรกัษาโรคโดยอาศยัการท างานของภูมคิุม้กนั( คาดก่อสรา้งแลว้เสรจ็ พรอ้มใหบ้รกิารใน 3Q22 รวมถงึการสรรหา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เขา้สูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง อยา่งไรกด็ ี ความเสีย่งคอืธรุกจิใหมไ่มเ่ป็นไปตามแผน เราจงึชอบน้อย
กวา่ MEGA และ HL   

ตวัอย่างผลิตภณัฑ ์Blood banking                           Blood safety 

 
ทีม่า: WINMED Presentation 

ห้องแลบ็ของ WINMED                                                             ตวัอย่างผลิตภณัฑ ์Cell-Immunotherapy 

     
ทีม่า: WINMED Presentation 
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ลกัษณะการด าเนินธรุกิจของ 6 บริษทักลุ่มยาและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใน FSS Coverage 

บริษทั ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

HL 

ประกอบธุรกจิ Holding Company ปัจจุบนัลงทุนใน 2 ธุรกจิคอื 1) Icare Health 
ด าเนินธุรกจิรา้นขายยา จ าหน่ายยา เวชภณัฑ ์เวชส าอาง ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
อุปกรณ์การแพทย ์และผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ ผา่นรา้นขายยา 4 แบรนดไ์ดแ้ก่ iCare, 
Pharmax, vitaminclub และ Super Drug ปัจจุบนั (ธ.ค. 2021) ม ี25 สาขา 2) 
Healthiness ด าเนินธุรกจิคดิคน้ และพฒันารว่มกบัทมีวจิยัภายนอก รวมถงึวา่จา้ง
ผูผ้ลติ เพือ่จดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภาพ ปัจจุบนัม ี2 แบรนดค์อื 
PRIME (ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ) และ Besuto (ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สุขภาพ) 
 

IP 

ด าเนินธุรกจิพฒันา คดิคน้ และจ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพและนวตักรรมความงาม
ส าหรบัคน และผลติภณัฑส์ุขภาพส าหรบัสตัวเ์ลีย้งและปศุสตัว์ โดยเป็นผลติภณัฑท์ี่
เรยีกวา่โภชนบ าบดั (Nutraceuticals) ผลติภณัฑส์ าหรบัคนทีอ่ยูภ่ายใตแ้บรนดข์อง
บรษิทัเอง เช่น Prabac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Pure Krill Oil, Astacurmin, 
Multivitamin และ YUUU เป็นตน้ บรษิทัเริม่ตน้จากการคดิคน้สตูรและวา่จา้งให้
บุคคลภายนอกผลติให ้ปัจจุบนับรษิทัมโีรงงานผลติ 2 แหง่ทีจ่.สมุทรปราการ และที่
จ.อยธุยา และลา่สดุไดซ้ือ้กจิการรา้นขายยา LAB Pharmacy 

JP 

ด าเนินธุรกจิพฒันา ผลติ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์าแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ 
ผลติภณัฑส์มุนไพร และผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ ทัง้ผลติและจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้
ของลกูคา้ (OEM) และผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัเอง (Own Brand) 
ผลติภณัฑข์อง JP แบง่ไดเ้ป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) ยาแผนปัจจุบนั 2) ยาแผนโบราณและ
ผลติภณัฑส์มุนไพร 3) ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 4) ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ และ 5) อื่นๆ 
โครงสรา้งรายไดห้ลกักวา่ 60% มาจากผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร รองลงมาเป็นยาแผน
ปัจจุบนั 
 

MEGA 

ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์า ผลติภณัฑบ์ ารุงสขุภาพ (Nutraceutical 
products) ผลติภณัฑย์าตามใบสัง่แพทย ์(Prescription pharmaceutical products) 
ผลติภณัฑย์าจ าหน่ายหน้าเคา้เตอร ์(OTC) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Mega We 
Care ผา่นเครอืขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ นอกจากน้ี ยงัด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่าย
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Maxxcare ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์เวยีดนาม และ
กมัพชูา ลกูคา้สว่นใหญ่คอืบรษิทัยา และบรษิทัผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคชัน้น าทัง้ใน
และตา่งประเทศ และด าเนินธุรกจิรบัจา้งผลติ (OEM) ผลติภณัฑต์า่งๆ ใหแ้ก่ลกูคา้
ภายนอก โดยมโีรงงานอยูใ่นประเทศไทยและออสเตรเลยี 
 

SMD 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยน าเขา้จากผูผ้ลติ
ชัน้น าของโลก โดยปัจจุบนัเป็นตวัแทนจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของผูผ้ลติกวา่ 30 
ราย เช่น Mindray ResMed และ Hillrom เป็นตน้ กลุม่สนิคา้ของบรษิทัแบง่ไดเ้ป็น 1)
 กลุม่เวชบ าบดัวกิฤต (Critical Care) 2) กลุม่การชว่ยหายใจและเวช
ศาสตรก์ารนอนหลบั (Respiration) 3) กลุม่หทยัวทิยา (Cardiology) 4) กลุม่เครื่องมอื
แพทยท์ัว่ไป (General Medicine Device) 5) กลุม่สนิคา้ Smart Hospital และ 
6) อื่นๆ  
 

WINMED 

เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ส าหรบัการเกบ็ ตรวจวเิคราะห ์วนิิจฉยั 
และการบ าบดัรกัษาทางการแพทย ์จากผูผ้ลติชัน้น าในตา่งประเทศ และเป็นตวัแทน
ของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัดา้นพนัธุศาสตรจ์ากตา่งประเทศส าหรบัการ
ใหบ้รกิารตรวจสารพนัธุกรรมและความผดิปกตขิองทารกในครรภ์ โดยจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารแก่โรงพยาบาลตา่งๆ ทัว่ประเทศ องคก์รการกุศล (ศนูยบ์รกิารโลหติ
แหง่ชาต ิสภากาชาดไทย) สถาบนัศกึษาทางการแพทย ์คลนิิก และบุคลากรทางการ
แพทย ์ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 

 ทีม่า: Company Website, FSS Research 
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HL share price vs MAI Index IP share price vs MAI Index 

   
ทีม่า :Setsmart, FSS Research 

JP share price vs MAI Index MEGA share price vs SET Index 

   
ทีม่า :Setsmart, FSS Research 

SMD share price vs MAI Index WINMED share price vs MAI Index 

   
ทีม่า :Setsmart, FSS Research 
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Peers Comparison (as of 13 December 2021) 
Company Ticker Market cap NPAT growth  

(%) 

GM  

(%) 

NM  

(%) 

ROE  

(%) 

PE 

 (x) 

EV/EBITDA 

(x) 

PBV 

 (x) 

(US$mn) 22E 23E 22E 22E 22E 22E 22E 22E 23E 22E 

Mega Lifesceinces MEGA TB 1,371 13.90 14.10 42.05 13.14 24.37 21.80 19.10 16.10 14.00 5.30 

Inter Pharma IP TB 178 23.28 21.19 42.07 9.66 15.94 47.25 38.99 29.50 25.37 7.53 

Healthlead HL TB 132 54.60 19.30 22.70 8.00 12.00 40.71 34.20 21.20 18.30 4.91 

JSP Pharmaceutical 
Manufacturing 
(Thailand) 

JP TB 104 86.10 20.70 33.88 12.00 23.80 47.90 39.70 27.80 22.90 11.40 

Saintmed SMD TB 86 -27.87 13.64 42.00 18.50 25.20 13.23 11.64 9.70 8.50 3.40 

Winnergy Medical WINMED TB 71 90.50 52.10 46.00 13.50 19.56 21.00 13.80 13.40 9.20 4.10 

Thailand average     40.1 23.5 38.1 12.5 20.1 32.0 26.2 19.6 16.4 6.1 

             

Johnson&Johnson JNJ US 442,145 4.53 5.63 72.83 28.48 34.78 16.25 15.31 12.64 11.85 5.49 

Roche Holding AG ROG SW 357,011 1.08 8.47 76.16 27.87 41.53 18.11 16.95 13.12 12.27 6.61 

Pfizer Inc PFE US 296,247 27.89 -21.93 65.24 33.90 42.60 10.71 12.78 7.46 9.49 2.81 

Abbott Labs STA TB 237,605 -7.59 9.85 58.41 20.94 22.81 28.32 25.88 21.25 19.56 5.16 

Novartis AG NOVN SW 196,981 5.30 5.24 74.06 27.68 23.19 12.11 11.42 11.11 10.86 2.79 

Merck & Co Inc 3 MRK US 183,434 23.33 -1.99 74.94 32.08 55.25 10.03 10.09 8.29 8.48 4.84 

Astrazeneca AZN LN 167,931 46.59 19.28 80.69 25.19 21.11 16.09 13.31 12.15 10.31 4.61 

Sanofi SAN FP 122.323.9 11.95 4.80 71.43 22.19 13.73 11.78 22.30 9.06 8.52 1.55 

GlaxoSmithkline  GSK LN 107,295 5.57 8.64 70.35 16.45 35.06 13.83 12.82 10.27 9.50 5.00 

Moderna Inc. MRNA US 104,225 2.92 -49.04 81.44 57.05 54.06 9.42 21.56 6.75 16.45 3.59 

Bayer AG BAYER HB 51,828 10.50 8.28 64.16 14.97 22.13 6.87 6.33 6.63 6.19 1.41 

Dr.Reddy’s 
Laboratories  

DRRD IN 10,109 52.36 23.93 53.92 13.64 15.46 26.32 21.20 16.22 13.13 3.86 

Huadong Medicines 000963 CH 10,039 16.93 21.53 33.57 8.12 16.23 20.01 16.42 15.12 12.60 3.19 

Kalbe Farma Tbk PT KLBF IJ 5,235 9.51 9.97 43.20 12.01 16.49 22.33 20.42 14.43 13.42 3.60 

Rohto Pharmaceutical 
(Japan) 

4527 JT 3,541 7.70 6.65 57.95 9.54 11.10 21.54 20.20 10.95 10.33 2.29 

JCR Pharmaceuticals 4552 JT 2,576 123.03 -30.93 83.65 29.91 30.34 18.94 27.43 14.71 18.11 5.58 

Blackmores Ltd 
(Australia) 

BKL AU 1,214 52.00 47.90 64.20 6.08 9.74 44.09 29.77 18.68 14.57 4.29 

Global Average   23.15 4.49 66.25 22.71 27.39 18.04 17.89 12.28 12.10 3.92 

Source: Bloomberg, FSS Research 
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2022 PBV vs ROE 

 
ทีม่า: Bloomberg, FSS Research 

2022 PE vs EPS Growth 

 
ทีม่า: Bloomberg, FSS Research 
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ESG ANALYSIS 

ESG item What is the performance? 

  nvironment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL: ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบสงัคมดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิ ลด
ปรมิาณการใชล้งักระดาษ ใหส้าขาน าลงักลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ ลดการใช้กระดาษ ท าเอกสารต่างๆดว้ยระบบ ERP 
แทนกระดาษ ลดการใชน้ ้ามนัในการเดนิทางมาประชุม ใชร้ะบบออนไลน์แทน และลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 
นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการพจิารณาใหม้กีารด าเนินการทวนสอบการประเมนิ Carbon 
Footprint  

IP: ผลติภณัฑข์อง IP ผลติจากโรงงานทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทุกผลติภณัฑ ์ส าหรบัผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซื้อหรอืสัง่ผลติจากต่างประเทศ จะขออนุญาตหรอืขึน้ทะเบยีนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเช่น อย. หรอืกรมปศุสตัว ์บรษิทัมุง่พฒันาสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึถ่ายทอด
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและการใช้ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งต่อเน่ือง 

JP: ใหค้วามส าคญัต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ ลดปรมิาณการใชก้ระดาษ ใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดการใชก้ระดาษในกระบวนการท างานทัว่ไปใหม้ากทีส่ดุ ประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยเปลีย่นมา
ใชห้ลอดไฟ (LED) ทัง้ในสว่นของโรงงาน คลงัสนิคา้ และอาคารส านกังาน และเปลีย่นเครื่องปรบัอากาศเป็น
ระบบ Inverter รวมถงึการประหยดัการใชน้ ้าและลดการปล่อยของเสยีจากการผลติซอฟเจลาตนิแคปซูล  

MEGA: การผลติยาของ MEGA ในประเทศไทยและออสเตรเลยีอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนด
ดา้นสิง่แวดลอ้ม การปล่อยมลพษิทางอากาศ มลพษิทางน ้า การบ าบดัน ้าเสยี ไอเสยี และของเสยีอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากกระบวนการผลติทีบ่งัคบัใชใ้นทัง้สองประเทศ บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 
(กจิกรรมสเีขยีว) ส าหรบัโรงงานทัง้ 2 แหง่ในจ.สมทุรปราการภายใตโ้ครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวของกระทรวง
อุตสาหกรรม บรษิทัไดต้ิดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 958 กโิลวตัตใ์นโรงงานทีบ่างปู ในปี 2019 จนถงึ
ปัจจบุนัสามารถประหยดัการใช้คารบ์อนไดถ้งึ 1,900 ตนั ส าหรบัโรงงานทีอ่อสเตรเลยีมกีารใชแ้ผงผลติไฟฟ้า
จากเซลลแ์สงอาทติยก์วา่ 400 เซลลส์ามารถสรา้งพลงังานทดแทนไดถ้งึ 100 กโิลวตัต์หรอืประมาณหน่ึงในสาม
ของพลงังานในช่วงทีม่คีวามตอ้งการสงูสดุ และไดใ้ชห้ลอดไฟ LED กวา่ 300 ดวงในการใหแ้สงสวา่งและ
ประหยดัพลงังาน 

SMD: บรษิทัมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มถอืเป็นแนวปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั อาท ิ มมีาตรการลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร ทัง้น้ี เพื่อรกัษาและด ารงไวซ้ึง่ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มของชุมชนที่
บรษิทัประกอบกจิการอยู่ 

WINMED: บรษิทัมุง่ม ัน่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหลู้กคา้โดยค านึงถงึความปลอดภยัในการใชง้าน และเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ และประกอบธรุกจิดว้ย
ความใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม ค านึงถงึการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั และใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด และลดการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
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HL: บรษิทัมนีโยบายด าเนินธรุกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม และ
ไดร้่วมกบัชุมชนและสงัคมเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ผา่นกจิกรรมต่างๆ เช่น การบรจิาคยาใหก้บั
โรงพยาบาลและมลูนิธติ่างๆอย่างสม ่าเสมอ ล่าสดุไดเ้ขา้รว่มโครงการ “ช่วยดว้ย ”ทีร่เิริม่โดยบจ.ดอ็กเตอร ์ เอทู
แซดรว่มกบัแพทยโ์ควดิจติอาสากวา่ 400 ท่าน และพนัธมติรภาคเอกชนกว่า 20 บรษิทัชัน้น า ในการดแูล 
Monitoring ผูป่้วย จดัสง่อาหาร 3 มือ้ต่อวนัตลอด 14 วนั และมอบชุดยา เวชภณัฑท์ีจ่ าเป็น โดยบรษิทัได้
บรจิาค Besuto Mouth Spray 1,000 ขวด และเป็นกลุ่มทีค่อยจดัเตรยีมชุดยาและเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็นใหก้บั
โครงการดว้ย 

IP: บรษิทัใหค้วามส าคญัในการพฒันาความรู ้ ความสามารถและทกัษะของพนกังานทุกคน ทุกต าแหน่ง และยงั
จดักจิกรรมเพื่อสงัคมโดยจดัใหม้โีครงการ Donate Blood Donate Love เชญิชวนพนกังาน ลูกคา้ และ
ประชาชน ร่วมบรจิาคโลหติใหแ้ก่สภากาชาดไทยในปี 2020 บรษิทัรว่มกบัอศัวนิหมาด าท า “โครงการท าหมนั
และวคัซนีหมาแมวจรจดั” ลงพืน้ทีชุ่มชนแมก่ลองและสถานีต ารวจภูธรบางปะอนิเมื่อเดอืน ต.ค. 2020 และ
โครงการใหค้วามรูผ้่าน “อนิเตอรฟ์ารม์า หอ้งตวิบนดอย” ผา่นระบบ Online ใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นแมร่ะเมงิ 
จงัหวดัตากในช่วงเดอืน ก.พ. 2019 ถงึ ก.พ. 2020  

JP: บรษิทัจดักจิกรรมสนบัสนุนความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนักงาน เช่น การแนะน าการดูแลตวัเองช่วงระบาด 
COVID-19 มโีปรแกรมตรวจหาเชงิรกุเพื่อคน้หาเชือ้ใหก้บัพนกังาน และจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสขุภาพ
ใหแ้ก่ชุมชนละแวกใกล้เคยีง และมกีารมอบผลติภณัฑท์ าความสะอาดมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์ JSP 
Pharma Sanitizer Spray 1,000 ลติร และ JSP Pharma Sanitizer Gel 1,000 หลอด แก่บุคลากร เจา้หน้าที่ 
และขา้ราชการ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

MEGA: บรษิทัใหค้วามคุม้ครองดา้นการรกัษาพยาบาลใหก้บัพนักงาน เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การให้
ค าแนะน าแบบตวัต่อตวัในดา้นการวางแผนการใชช้วีติโดยเน้นสขุภาพเป็นส าคญั และยงัแบ่งปันใหชุ้มชุนโดย
การจดั Workshop ดา้นการสรา้งความรูแ้ละการเขา้ค่ายเพื่อเรยีนรูก้ารวเิคราะหส์ขุภาพ  

SMD: บรษิทัมกีารด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดโดยไดจ้ดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มส าหรบักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ เช่น การบรจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ 
และโครงการมอบเครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ (Automated External Defibrillator : AED) นอกจากน้ี 
บรษิทัมนีโยบายใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน เคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิความเสมอภาค โดยการไมแ่บ่งแยกเพศ ชนชัน้ และไมใ่ช้แรงงานเดก็ 

WINMED: บรษิทัช่วยเหลอืสงัคม โดยการบรจิาคเครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทย ์ Plasma Intercept Blood 
System ซึง่เป็นผลติภณัฑจ์ากสหรฐั จ านวน 50 ชุด ใหแ้ก่ศูนยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย ใน
โครงการรบับรจิาค Covid-19 Convalescent Plasma ในการใช้รกัษาผูป่้วย COVID-19 เมื่อวนัที ่1 พ.ค. 2020 
และมกีารสนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสงัคมโดยการจดัโครงการ “COINS FOR LIFE” เหรยีญเพื่อชวีติ โดยน าเหรยีญ
เงนิประเภทต่างๆ ทีร่วบรวมไวไ้ปแลกเป็นธนบตัรเพื่อน าไปซือ้สิง่ของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ และน าเงนิ
บางสว่นมอบใหเ้ป็นทุนการศกึษาและคา่อาหารกลางวนัใหแ้ก่น้องๆ ทีพ่กิารทางสายตา 
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HL: บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2017 และ
คณะกรรมการบรษิทัมกีระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิททางธรุกจิอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากน้ี โครงสรา้งคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระในจ านวนทีเ่หมาะสมกบัการก ากบัดูแลกจิกรรม โดยไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน สอดคลอ้งตามเกณฑก์ลต . เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจของผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ในการออกเสยีง และสอบทานการบรหิารของฝ่ายบรหิารอยา่งโปรง่ใส 

IP: โครงสรา้งกรรมการบรษิทัม ี7 คน มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 คน และกรรมการอสิระ 4 คน สดัสว่นของ
กรรมการอสิระมมีากกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงในการ
พจิารณาเรื่องต่างๆ และสอนทานการบรหิารของฝ่ายบรหิารอยา่งโปรง่ใส มกีารจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
ก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ในกรณีเรง่ดว่นทีก่ระทบกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ จะเรยีก
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ 
ใหข้อ้เสนอแนะ ก่อนการลงมตใินวาระใดๆ 

JP: บรษิทัก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการ
บรษิทั โดยมหีน้าทีส่ าคญัในการพจิารณาและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ และค่านิยมของบรษิทั พจิารณาและอนุมตัิ
แผนกลยทุธท์ศิทางการด าเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบรษิทั ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ และ
จะตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย และใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมพรอ้มทัง้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความสามารถในการใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์ของลูกคา้  

MEGA: คณะกรรมการและผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงกบัการปกป้องและยดึมัน่ในสทิธขิองผูถ้อืหุน้
โดยไมค่ านึงถงึสดัสว่นของการลงทุน และยงัสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทับรหิารสทิธทิีช่อบตามกฎหมายหรอื
แนวทางและกฏทีไ่ดร้บัการบญัญตัโิดยหน่วยงานทีม่อี านาจต่างๆ ภายในประเทศ 

SMD: บรษิทัรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร มกีารจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ขึน้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ทีบ่รษิทัจะต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ มุง่หมายใหทุ้กคนในองคก์รไดม้ี
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติภายใตน้โยบายเดยีวกนั และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัไดร้บั
เจตนารมณ์ของบรษิทัทีมุ่ง่ม ัน่ต่อต้านการทุจรติ มกีารหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั
กระท าการอนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางออ้มต่อ
ตนเองครอบครวัเพื่อนและคนรูจ้กัไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บัผูใ้หห้รอืผูเ้สนอใหส้นิบนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่
เป็นตวัเงนิแก่หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชนทีบ่รษิทัไดด้ าเนินธรุกจิหรอืตดิต่อดว้ยโดยจะปฏบิตัติาม
นโยบายต่อตา้นการทุจรติอยา่งเคร่งครดั 

WINMED: โครงสรา้งกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการอสิระอยา่ง
น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 3 ท่านเพื่อถ่วงดลุอ านาจ โดยกรรมการทุกท่าน
ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุแิละคณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน บรษิทัตระหนัก
ถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทยีม ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกรายสามารถสอบถาม รอ้งเรยีน หรอืแจง้
เบาะแสการกระท าผดิในเรื่องต่างๆ ตามช่องทางทีบ่รษิทัก าหนดไวซ้ึง่ไดเ้ปิดเผยในเวบ็ไซดข์องบรษิทั ซึ่งบรษิทั
จะด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานอลัมา่ลงิค ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 สาขา บางกระปิ สาขา ประหาหืน่ 

999/9 า แ รดอ าาฟฟอดิดร คาท  25 า แ ราัลม ่ลองแ ์ชัน้ 9114115 7/129-221 า แ ริซ็นทรัล ปอ่นิกล ้  3105 า แ ริา็นม รแ์ ชัน้ 3  105/1 า แ รบบ ชัน้ 4  

ิซ็นทรัลิวอลด ์ชัน้ 18 , 25 ซ .ชอดลม ถ.ิพลอนลอต คขวงลมุพอนบ ท วิวาร ์ชัน้ทบ ่16 หา้ง 2160/1 หา้งิลขทบ ่A3R02  ถ .ล ดพร ้ว  ถ .ิทดบ ลรงิแร ศห์ คขวงล ดย ว 

ถ .พรศร ม 1 คขวงปทุมวัน  ิขตปทุมวัน ล .กรุงิทพมห นแร  ถ.บรมร ชชนนบ คขวง ารุณามรอนทร ์  คขวงแลางล่ัน ิขตบ งกศปอ  ิขตลตลัุกร ล .กรุงิทพมห นแร  

ิขตปทุมวัน ล .กรุงิทพมห นแร  02-646-9600, 02-646-9999 ิขต บ งกากนา้ย ล.กรุงิทพมห นแร ล .กรุงิทพมห นแร  02-580-9130  

02-658-9000, 02-658-9500  02-878-5999  02-378-4545   

     

สาขา บางนา สาขา ม ิน้ท ์ทาวเวอร ์ สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2)  สาขา สาทร 

589 หมู่ 12 า แ รชดุท วิวาร ์1 ชัน้ 6 (หา้งิลขทบ่ 601) , 7, 8 คลศ 9  130-132 า แ รรอนธร ท วิวาร์ 1  140/1 า แ ริแบย่นหงวน 2 ชัน้ 18  ิลขทบ ่ 48/32 ชัน้ 16  

าาฟฟอด ชัน้ 19 หา้งิลขทบ่ 589/105  า แ ร มอน้ท ์ท วิวาร ์ ชัน้ 2 ถ .วอทย ุคขวงลมุพอนบ  ถ .วอทย ุคขวงลมุพอนบ  า แ รทอรโกท้ วิวาร ์ถนนร ทริหนืา 

(ิดอม 1093/105 )  ิลขทบ ่ 719 ถนนบรรทัดทาง  ิขตปทุมวัน ล .กรุงิทพมห นแร  ิขตปทุมวัน ล .กรุงิทพมห นแร  คขวงรบลม ิขตบ งรัก  

ถ .บ งน -ตร ด(กม.3  ) คขวงบ งน   คขวงวังใหม ่ิขตปทุมวัน 02-690-4100  02-254-1717  ล .กรุงิทพมห นแร  

ิขตบ งน  ล .กรุงิทพมห นแร  ล .กรุงิทพมห นแร    02-036-4859  

02-740-7100  02-680-0700     

     

สาขา รงัสติ สาขา รตันาธเิบศร ์ สาขา แจง้วฒันะ   

1/832 ชัน้ 2 12.5 13 หมูห 17  576 ถ.รัตน ธอิ บดร์  99 199/9    

ซายพหลโยธอน 60 ถนนพหลโยธอน  ต .บ งกรศรา า.ิมาืงนนทบรุบ  ิซ็นทรัลคลง้วัฒนศ าาฟฟอด ท วิวาร ์   

ต .แแูต า.ลก ลูกก  ล .ปทุมธ นบ  ล .นนทบรุบ  ยนูอติลขทบ ่ 1904 ชัน้ 19    

02-993-8180  02-831-8300  หมู ่ 2 ถ.คลง้วัฒนศ 1บ งตล ด    

  ป กิกร็ด  1ล.นนทบรุบ    

  02-005-4193    

     

สาขา ขอนแกน่ สาขา อุดรธาน ี สาขาเหยีงใหม ่ สาขา เหยีงราย  สาขา สมทุรสาคร 

311/1  197/29 1213/3  310  353/15 หมู่ 4 ต.รอมกก  ิลขทบ ่ 813/30 ถนนนรรองห์ ตก บลมห ชัย 

ถ .กล งิมาืง ( ฝ่ังรอมบงึคกน่นแร) ถ .าดุรดุดรบ ต .หม กคขง้  หมูบ่ ้นิชบยงใหมค่ลนด ์ า .ิมาืงิชบยงร ย ล.ิชบยงร ย  าก ิภาิมาืงรมทุรร แร 

ต  .ในิมาืง  า .ิมาืงาุดรธ นบ ล.าดุรธ นบ  ถ .ช ้งแล น ต.ช ้งแล น  053-750-120 ล.รมทุรร แร 

า .ิมาืงขานคกน่ ล.ขานคกน่  042-245-589 า .ิมาืง ล.ิชบยงใหม่   034-428-045  

043-058-925   053-235-889 ,  053-204-711    

     

สาขา แมส่าย สาขา นครราหสมีา สาขา ออนไลนภ์เูก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา สรุาษฏธ์าน ี

119 หมู่ 10 ต.คมร่ ย  198/1 ตรากรมาร ย 22/18  106 ชัน้ลาย ถ.ปรศช ธอปัตย์  173/83-84 หมู่ 1 ถ .วัดโพธอว-บ งใหา่  

า .คมร่ ย ล.ิชบยงร ย  ต .ในิมาืง  ถ.หลวงพ่าวัดฉลาง ต .ห ดใหา่ า.ห ดใหา่ ล.รงขล  ต .มศข มิตบย้ า.ิมาืงรรุ ดสธ์ นบ  

053-640-599 า .ิมาืงนแรร ชรบม  ล.นแรร ชรบม  ต.ตล ดใหา่ า .ิมาืงภูิก็ต  074-243-777  ล .รรุ ดสธ์ นบ  

 044-288-700, 044-014-322,  ล .ภูิก็ต   077-222-595 

 044-014-323 076-210-499   

     

สาขา ตรงั สาขา ปัตตาน ี    

59/28 ถ.หว้ยยาด ต.ทับิทบย่ง  300/69-70 หมู่ 4 ต.รูรศมอคล     

า .ิมาืงตรัง ล.ตรัง  า .ิมาืง ล.ปัตต นบ     

075-211-219 073-350-140-4    

                                            
ค านยิามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซืา้    ”ินืา่งล กร แ ปัลลบุนั ต า่กวา่ มลูแ ่ต มปัลลัยพืน้ฐ น โดยแ ดหวงัผลตาบคทน 10% 

HOLD “ถาื    ”ินืา่งล กร แ ปัลลบุนั ต า่กวา่ มลูแ ่ต มปัลลัยพืน้ฐ น โดยแ ดหวงัผลตาบคทน 0  %- 10% 

SELL “ข ย  ”ินืา่งล กร แ ปัลลบุนั  สงูกวา่ มลูแ ่ต มปัลลัยพืน้ฐ น 

TRADING BUY “ซืา้ิก็งกก ไรรศยศรัน้   ”ินืา่งล กมบปรศิด็นทบม่บผลบวกตา่ร แ หุน้ในรศยศรัน้ คมว้ ่ร แ ปัลลบุนัลศรงูกว ่มลูแ ่ต มปัลลัยพืน้ฐ น  

OVERWEIGHT “ลงทนุม กกว ่ตล ด   ”ินืา่งล กแ ดหวงัผลตาบคทนทบ่ สงูกวา่ ตลาด 

NEUTRAL “ลงทนุิท ่กบัตล ด     ”ินืา่งล กแ ดหวงัผลตาบคทนทบ่ เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทนุนา้ยกว ่ตล ด   ”ินืา่งล กแ ดหวงัผลตาบคทนทบ่ ต า่กวา่ ตลาด 

หม ยิหต ุ :ผลตาบคทนทบแ่ ดหวงัา ลิปลบย่นคปลงต มแว มิรบย่งขางตล ดทบ่ิ พอม่ขึน้ หราืลดลงในขณศนัน้ 

 

DISCLAIMER : ร ยง นฉบบันบลั้ดทก โดยบรอดัทหลกัทรัพย ์ฟอนันิซบย ไซรรั ลก กดั (มห ชน“ ) บรอดัท ”ขา้มลูทบป่ร กรในร ยง นฉบบันบถ้กูลัดทก ขึน้บนพืน้ฐ นขางคหลง่ขา้มลูทบ่

ิชืา่ว ่หราืแวริชืา่ว ่มบแว มน่ ิชืา่ถาื คลศ /หราืมบแว มถกูตา้ง าย ่งไรก็ต มบรอดัทไมร่ับรางแว มถกูตา้งแรบถว้นขางขา้มลูดงักล ่ว ขา้มลูคลศแว มิห็นทบป่ร กรายูใ่นร ยง น

ฉบบันบา้ ลมบก ริปลบ่ยนคปลง  คกไ้ข หราืิพอม่ิตอมไดต้ลาดิวล โดยไมต่า้งคลง้ใหท้ร บลว่งหน ้ บรอดัทไมม่บแว มปรศรงแท์บล่ศชกัลงูหราืชบช้วนใหผู้ล้งทนุ ลงทนุซืา้หราืข ย

หลกัทรัพยต์ มทบป่ร กรในร ยง นฉบบันบ ้ รวมทัง้บรอดัทไมไ่ดร้ับปรศกนัผลตาบคทนหราืร แ ขางหลกัทรัพยต์ มขา้มลูทบป่ร กรคตา่ย่ งใด บรอดัทลงึไมร่ับผอดชาบตา่แว ม

ิรบยห ยใดๆ ทบ่ิ ก อดขึน้ล กก รนก ขา้มลูหราืแว มิห็นในร ยง นฉบบันบไ้ปใชไ้มว่ ่กรณบใดก็ต ม ผูล้งทนุแวรดกึด ขา้มลูคลศใชด้ลุยพอนอลาย ่งราบแาบในก รตดัรอนใลลงทนุ 

บรอดัทขารงวนลอขรอทธอวในขา้มลูคลศแว มิห็นทบป่ร กรายูใ่นร ยง นฉบบันบ ้ห ้มมอใหผู้ใ้ดนก ขา้มลูคลศแว มิห็นในร ยง นฉบบันบไ้ปใชป้รศโยชน ์แดัลาก ดดัคปลง ทก ซก ้ นก าาก

ครดงหราืิผยคพรต่า่ร ธ รณชนไมว่ ่ทัง้หมดหราืบ งรว่น โดยไมไ่ดร้ับานุา ติป็นล ยลกัดณ์ากัดรล กบรอดัทลว่งหน ้ ก รลงทนุในหลกัทรัพยม์บแว มิรบย่ง ผูล้งทนุแวรดกึด 

ขา้มลูคลศพอล รณ าย ่งราบแาบกา่นก รตดัรอนใลลงทนุ  

บรอดัทหลกัทรัพย ์ฟอนันิซบย ไซรัร ลก กดั (มห ชน )า ลิป็นผูด้คูลรภ พแลา่ง ( Market Maker  )คลศผูา้ากใบรก แาัครดงรอทธอานุพนัธ์ ( Derivative Warrants  )บนหลกัทรัพย์ 

AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, 

CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, 

INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, 

PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, 

TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA คลศ SET50 Future โดยบรอดัทฯ า ลลัดทก บทวอิ แร ศหข์างหลกัทรัพยา์ ้งาองดงักล ่ว ดงันัน้ นักลงทนุแวรดกึด ร ยลศิาบยดใน

หนังราืชบช้วนขางใบรก แาัครดงรอทธอานุพนัธด์งักล ่วกา่นตดัรอนใลลงทนุ 
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สญัลกัษณ ์N/R   หมายถงึ “ไมป่รากฏหือ่ในรายงาน CGR” 

 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลรก รวลก รกก กบัดคูลกอลก รบรอดัทลดทศิบบยนทบค่รดงไวน้บ ้ ิป็นผลทบไ่ดล้ กก รรก รวลคลศปรศิมอนขา้มลูทบบ่รอดัทลดทศิบบยนในตล ดหลกัทรัพยค์หง่ปรศิทดไทย คลศ

ตล ดหลกัทรัพย ์ ิา็ม ิา ไา "(บรอดัทลดทศิบบยน )"ิปอดิผยตา่ร ธ รณศ คลศิป็นขา้มลูทบผู่ล้งทนุทัว่ไปร ม รถิข ้ถงึได ้ ผลรก รวลดงักล ่วลงึิป็นก รนก ิรนาขา้มลูในมมุมาง

ขางบแุแลภ ยนากตา่ม ตรฐ นก รกก กบัดคูลกอลก รขางบรอดัทลดทศิบบยน โดยไมไ่ด ้ิ ป็นก รปรศิมอนผลก รปรอบตัอง นหราืก รดก ินอนกอลก รขางบรอดัทลดทศิบบยน าบกทัง้มอไดใ้ช ้

ขา้มลูภ ยในขางบรอดัทลดทศิบบยนในก รปรศิมอน ดงันัน้ ผลรก รวลทบค่รดงนบล้งึไมไ่ด ้ิ ป็นก รรับรางถงึผลก รปรอบตัอง นหราืก รดก ินอนก รขางบรอดัทลดทศิบบยน คลศไมถ่าืิป็น

ก รใหแ้ก คนศนก ในก รลงทนุในหลกัทรัพยข์างบรอดัทลดทศิบบยนหราืแก คนศนก ใดๆ ผูใ้ชข้า้มลูลงึแวรใชว้อล รณา ณขางตนิางในก รวอิ แร ศหค์ลศตดัรอนใลในก รใชข้า้มลูใด ๆ 

ทบ่ิ กบย่วกบับรอดัทลดทศิบบยนทบค่รดงในผลรก รวลนบ ้ 

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกหนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (THAI CAC) 

1 ขา้มลู CG Score ปรศลก ปบ  2563 ล ก รม แมรง่ิรรอมรถ บันกรรมก รบรอดัทไทย 

2 ขา้มลูบรอดัททบ่ิ ข ้รว่มโแรงก รคนวรว่มปรอบัตอขางภ แิากชนไทยในก รตา่ต ้นทลุรอต (Thai CAC  )ขางรม แมรง่ิรรอมรถ บันกรรมก รบรอดัทไทย  

   ( ขา้มลู ณ วันทบ ่24 มอถนุ ยน 2562 )มบ 2 กลุม่ แาื  

   - ไดป้รศก ดิลตน รมณ์ิข ้ร่วม CAC 

   - ไดร้ับก รรับราง CAC 
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