
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยป 2558 ถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุงที่มีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของกลุมคนไขชาวตางชาติ ทั้งที่เปนกลุม Medical Tourism และกลุมชาวตางชาติที่เขามาทํางานในไทย (Expatriate) หรือ
เรียกสั้นๆ วากลุม EXPAT ซึ่งสรางเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจ
ทองเที่ยว หรือธุรกิจคาปลีก รวมเปนมูลคาไมตํ่ากวา 1.7 แสนลานบาทในปจจุบัน และคาดวาภายหลังจากการเปดการคา
เสรี AEC ในปลายปนี้ คนไขในกลุมดังกลาวนาจะเขามามีบทบาทมากขึ้น และหนุนใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย
เติบโตตอเนื่อง

อยางไรก็ดี สิ่งที่ติดตามมากับการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย คือ การแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
ซึ่งนอกจากผูประกอบการไทยจะตองเผชิญการแขงขันกันเองแลว ยังตองเผชิญการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติที่สนใจจะ
เขามารวมลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและความไดเปรียบในการดําเนิน
ธุรกิจ ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนของไทยจะตองปรับตัวหรือสรางกลยุทธที่แตกตาง เพื่อรองรับกับตลาดที่มีโอกาส
ขยายตัวสูงและแขงขันรุนแรงในระยะขางหนา

 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา รายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในป 2558 นาจะทะลุ 1 แสนลาน
บาท หรือขยายตัวกวารอยละ 10.0-15.0 (YoY) โดยการเติบโตดังกลาวเกิดจากการขยายการลงทุนที่
เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ศักยภาพในตางจังหวัด เพื่อรองรับกับกลุม
คนไข โดยเฉพาะคนไขชาวตางชาติที่คาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกวารอยละ 10.0 ตอป

 คนไขชาวตางชาติท้ังท่ีเปนกลุม Medical Tourism และกลุม EXPATจะเขามามีบทบาทมากข้ึน
ในการสรางรายไดใหกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย ซึ่งหากพิจารณาในแงของจํานวนคนไข
ชาวตางชาติ พบวา ปจจุบันไทยถือเปนผูนําตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงที่สําคัญ
อยางสิงคโปรและมาเลเซีย และแนนอนวาประเทศคูแขงตางก็ต้ังเปาที่จะเปนผูนําตลาดดังกลาว ดังนั้น ไทย
ควรจะรักษาจุดแข็งดานตางๆ โดยเฉพาะคุณภาพในการรักษาและการใหบริการ เพื่อรักษาความเปนผูนํา
ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางตอเนื่อง

 นักลงทุนตางชาติ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปรและญ่ีปุน เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย โดยเฉพาะการเติบโตของตลาด Medical Tourism จึง
กลายเปนอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูประกอบการไทยตองปรับตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันที่คาดวาจะยัง
มีแนวโนมรุนแรงขึ้น

ประเด็นสําคัญ

โรงพยาบาลเอกชนป’ 58 … มูลคาตลาดทะลุแสนลานบาท
จับตา Medical Tourism & EXPAT มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
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ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนป’ 58 … คาดมูลคาตลาดทะลุ 1 แสนลานบาท

ศูนยวิ จัยกสิกรไทยคาดวา รายไดของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน1 ในป 2558 นาจะขยายตัวเพิ่มข้ึนกวา
รอยละ 10.0-15.0 (YoY) หรือคิดเปนรายไดไมตํ่ากวา 1.07
แสนลานบาท ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการขยายการลงทุน
เพิ่มขึ้นของผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการ
สรางโรงพยาบาลเอกชนแหงใหมหรือการควบรวมกิจการ

นอกจากน้ี ศูนยวิ จัยกสิกรไทยมองวา ตัว
ขับเคลื่อนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยในป
2558 ยังคงขยายตัว ไดแก การเติบโตของตลาดคนไข
ชาวตางชาติ ซึ่งถึงแมวาปจจุบัน ตลาดคนไขชาวตางชาติจะสราง
รายไดใหกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยเพียงรอยละ25 ของรายได
โรงพยาบาลเอกชนไทยทั้งหมด1 แตถึงกระนั้น จากกระแสการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่กําลังไดรับความนิยมในกลุมนักทองเที่ยวทัว่
โลก การทําตลาดของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับผูประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนไทยอยางตอเนื่องทามกลางสถานการณการ
เมืองไทยที่นิ่งมากขึ้น รวมถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 ก็นาจะจูงใจใหคนไขชาวตางชาติ ทั้งที่เปนกลุม Medical Tourism และกลุม EXPAT เดินทางเขามารับ
การรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มขึ้น และคาดวาสัดสวนรายไดดังกลาวจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ในขณะที่ ตลาดคนไขชาวไทย ซึ่งสรางรายไดใหกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกวารอยละ 75 ของรายไดโรงพยาบาล
เอกชนไทยทั้งหมด1 ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ในป 2558 นี้ กําลังซื้อของผูบริโภคท่ียังไมฟนตัวข้ึนอยางชัดเจน
อาจจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน กลาวคือ กลุมลูกคาเงินสด
โดยเฉพาะลูกคาชนชั้นกลางที่จะตองจายคารักษาพยาบาลเอง อาจจะหันไปใชบริการในโรงพยาบาลที่คารักษาพยาบาลถกู
กวา หรือเลือกใชสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐ ในขณะที่ กลุมลูกคาที่ใชสิทธิประกันสุขภาพของภาครัฐ และกลุม
ลูกคาที่มีกําลังซื้อสูงนาจะไดรับผลกระทบไมมากนัก

Medical Tourism & EXPAT … ตลาดลูกคาสําคัญท่ีตองจับตามอง

ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ป 2558 อัตราการรักษาพยาบาลของคนไขชาวตางชาติในโรงพยาบาล
เอกชนของไทยท้ังหมดนาจะมีประมาณ 2.81 ลานคร้ัง หรือเพิ่มข้ึนกวารอยละ 10.2 (YoY) ทั้งนี้ ตลาดคนไข
ชาวตางชาติที่สําคัญและเปนตลาดที่นาจับตามอง แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้

กลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือท่ีเรียกวา Medical Tourism คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของคนไขชาวตางชาติ
ทั้งหมดที่รับการรักษาพยาบาลในไทย หากพิจารณาในแงของจํานวนคนไขชาวตางชาติ พบวา ปจจุบันไทยถือเปนผูนํา

1 รายไดของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีทั้งหมด 15 บริษัท

สัดสวนรายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย1
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รายไดจาก
คนไขชาวตางชาติ

ท่ีมา: ประมาณการโดยศูนยวิจัยกสกิรไทย (ขอมูล ณ ปี 2557)

รายไดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย1

ทะลุ 1 แสนลานบาท ในปี 2558

ท่ีมา: SET คาดการณโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย หมายเหตุ : ตัวเลขใน (    ) คือ %YoY

หนวย:
ลานบาท
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ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนอยางสิงคโปรและมาเลเซีย เพราะ
นอกจากคุณภาพในการรักษาพยาบาลซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลแลว ความมีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยว อัตรา
คาบริการ รวมถึงการใหบริการที่เปนมิตรซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทย ก็นาจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและ
จูงใจใหกลุม Medical Tourism เดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยมากขึ้น โดยตลาดหลักของไทย ไดแก เมียน
มาร ญี่ปุน ตะวันออกกลาง และยุโรป ในขณะที่ตลาดใหมที่มีโอกาสเติบโตสูง ไดแก อาเซียน (CLMV) และจีน

อยางไรก็ตาม ปจจัยทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมชัดเจนในบางประเทศอยางยุโรป ก็อาจจะมีผลตอการ
ตัดสินใจเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลของคนไขกลุม Medical Tourism บาง แตถึงกระนั้น หากมองในทาง
กลับกัน ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวนั้น ก็มีความเปนไปไดวา คนไขชาวตางชาติอาจจะเลือกรับการรักษาพยาบาลใน
ประเทศที่มีคาใชจายที่ถูกกวาอยางเชนประเทศไทย เปนตน

ประเด็นสําคัญที่ตองจับตา ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ตลาด Medical Tourism เปนตลาดที่เริ่มมีการแขงขัน
กันอยางรุนแรง หลายๆ ประเทศที่มีศักยภาพทางดานการแพทยอยางสิงคโปรและมาเลเซีย ก็ต้ังเปาที่จะทําการตลาดเพื่อ
ดึงดูดคนไขชาวตางชาติกลุมดังกลาวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนไขอาเซียน ยุโรป และตะวันออกกลาง

ดังนั้น เพื่อใหไทยยังคงรักษาความเปนผูนําตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางตอเนื่อง ไทยควรจะรักษาจุดแข็ง
ดานตางๆ โดยเฉพาะคุณภาพในการรักษาและการใหบริการซึ่งเปนที่ยอมรับของตลาดโลก และพยายามสรางความ
แตกตางทางการตลาดใหมๆ เพื่อดึงดูดกลุมคนไขชาวตางชาติ ซึ่งปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนของไทยก็เริ่มใหความสําคัญ
ในการทําตลาดเพื่อจับกลุมคนไขชาวตางชาติมากขึ้น อาทิ มีบริการลามเพื่อรองรับคนไขชาวตางชาติมากกวา 30 ภาษา
หรือมีการสรางเครือขายในรูปแบบ International Networking เพื่อรักษาหรือสงตอคนไขระหวางประเทศ เปนตน

ญ่ีปุ น สหรัฐฯ ยุโรป
ตะวันออกกลาง เมียนมาร

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สหรัฐฯ

อินโดนีเซีย
อินเดีย ญ่ีปุ น

ไทย สิงคโปร มาเลเซีย

คนไขชาวตางชาติ* 2.25 ลานคน 8.5 แสนคน 7.7 แสนคน

ตลาดหลัก

อาเซียน
(CLMV) จีน

ตะวันออกกลาง
ยุโรป

ตะวันออกกลาง
ตลาดใหม

ท่ีมา: รวบรวมและประมาณการโดยศนูยวิจยักสิกรไทย (ขอมลูปี 2556)
หมายเหตุ: * ไมนบัรวมคนไขในกลุม EXPAT

กลุมพนักงานชาวตางชาติท่ีทํางานในไทย หรือท่ีเรียกวา EXPAT แมวาคนไขในกลุมดังกลาวจะมีจํานวนไมมาก
นักในประเทศไทย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของจํานวนคนไขชาวตางชาติทั้งหมดที่รับการรักษาพยาบาลในไทย
แตมองวา การนับถอยหลังเขาสูการเปดการคาเสรี AEC ก็นาจะทําใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนและทํางานใน
ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะลูกคาที่มีศักยภาพทางดานกําลังซื้อสูง อาทิ ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
เปนตน ซึ่งการเขามาของนักลงทุนดังกลาวอาจจะรวมถึงผูติดตามที่เปนคูสมรส หรือบุตรหลานที่เขามาพํานักอาศัยใน
ประเทศไทยดวย ดังนั้น จึงเปนโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในการขยายฐานลูกคากลุม EXPAT
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ประเด็นที่ตองจับตา คือ ตลาดนักทองเที่ยวในอาเซียนที่มีแนวโนมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.0 ตอป (CAGR ป
2550-2555) รวมถึงการเขามาลงทุนทางตรงของนักลงทุนตางชาติ (FDI) ในอาเซียนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
(CAGR ป 2551-2556) ก็นาจะทําใหฐานลูกคาคนไขชาวตางชาติทั้งที่เปนกลุม Medical Tourism และกลุม EXPAT ใน
อาเซียนมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งปจจุบัน สวัสดิการการรักษาพยาบาล หรือการทําประกันสุขภาพตางๆ โดยเฉพาะ
ในกลุมลูกคา EXPAT สวนใหญจะครอบคลุมการรักษาในตางประเทศได ดังนั้น ดวยความไดเปรียบทางดานศักยภาพของ
ธุรกิจการแพทยของไทย ก็นาจะจูงใจใหคนไขกลุมนี้เลือกเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มขึ้นดวย

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

2.65
ลานครัง้

2.55
ลานครัง้

2.81
ลานครัง้

ตลาดสาํคัญของไทย

จาํนวนการเขารับการรักษาพยาบาลของคนไขชาวตางชาติ

ท่ีมา: รวบรวมและประมาณการโดยศนูยวิจยักสิกรไทย

เมียนมาร

ญ่ีปุ น

ตะวันออกกลาง

จํานวนคนไขชาวต างชาติกวา 2.81 ลาน
ครัง้ ในปี 2558

กลุม Medical Tourism
80%

กลุม EXPAT
20%สหรัฐฯ

ตางชาตเิล็งลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย...ผูประกอบการปรับตัวรับการแขงขันรุนแรง

ดวยความโดดเดนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่คาดวาจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังจากการเปดการคาเสรี AEC ในป 2558 สงผลใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายใหญของตางชาติไมวาจะเปน
มาเลเซีย สิงคโปร หรือแมแตนักลงทุนประเทศนอกอาเซียนอยางญี่ปุน แสดงความสนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยมากขึ้น โดยรูปแบบการลงทุนนาจะเปนลักษณะของการรวมทุนหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา การที่นักลงทุนตางชาติสนใจจะเขามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศอาจจะไมใชเรื่องงายนัก เนื่องดวยศักยภาพของผูประกอบการรายใหญของไทยไดมีการวางแผนการรับมือกับการ
แขงขันไวอยางครอบคลุมต้ังแตในชวงกอนหนานี้ โดยเฉพาะการรวมตัวเปนเครือขายของโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ
และสวนภูมิภาค แตถึงกระนั้น ก็ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอีกกวา 200 แหงที่ยังดําเนินกิจการแบบบริษัทเด่ียว หรือ Stand-
alone ซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเปนเปาหมายของนักลงทุนตางชาติ หรือหากมองในอีกแงมุมหนึ่ง นักลงทุนตางชาติกลุมนี้
อาจจะไมไดตองการเขามาถือหุนในสัดสวนเต็มเพดาน (ไมเกินรอยละ 49) แตอาจมีเปาหมายเพียงแคเขามามีบทบาทการ
ลงทุนในตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง

อยางไรก็ดี จากความเคลื่อนไหวของนักลงทุนตางชาติดังกลาว เปนอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําใหในชวงหลายป
ที่ผานมา ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน โดยความเคลื่อนไหวของผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่เห็นไดชัดในปจจุบัน พอจะสรุปไดดังนี้



5 CURRENT ISSUE

 การควบรวมกิจการ หรือการ M & A เปนการปรับตัวที่เริ่มเห็นแนวโนมความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนที่ดําเนินกิจการแบบบริษัทเด่ียว หรือ Stand-alone ก็เริ่มมีการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือ
เครือขายมากขึ้น เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ รวมถึงความไดเปรียบในเรื่องของการบริหารจัดการตนทุนที่
ตํ่าลง ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนที่วางโพสิชันนิ่งวาจะยังคงดําเนินกิจการแบบ Stand-alone ก็อาศัยความเชี่ยวชาญ
หรือความชํานาญที่โดดเดนแตกตางจากคูแขงมาเปนจุดขายใหกับธุรกิจ

 เนนจับลูกคาในเซ็กเมนตท่ีกวางข้ึน และพยายามเขาถึงพื้นท่ีศักยภาพมากข้ึน อาทิ จากเดิมที่ธุรกิจเนนจับ
ตลาดบน ก็อาจจะมีการปรับกลยุทธการตลาดเพื่อรองรับกับตลาดกลางลงมา หรือจากเดิมที่เนนจับตลาดกลาง ก็มีการ
ปรับธุรกิจใหเนนจับตลาดบนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามที่จะขยับขยายธุรกิจออกสูพื้นที่ศักยภาพใน
ตางจังหวัดมากขึ้นตามการขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) ไมวาจะเปนจังหวัดที่เปนเมืองเศรษฐกิจหลัก
หรือเมืองเศรษฐกิจรอง รวมถึงจังหวัดที่นาจะไดรับอานิสงสจากการเปด AEC และการเติบโตของการคาชายแดน

 การเช่ือมโยงธุรกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวของเขาดวยกัน นาจะเปนการปรับตัวเพื่อใหธุรกิจสามารถลดตนทุนไดมากขึ้น ไม
วาจะเปนการเชื่อมโยงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกับธุรกิจยาและเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย หรือแมแตธุรกิจบริการ
อ่ืน  ๆที่รองรับกับผูติดตาม อาทิ ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจทองเที่ยว เปนตน

กลาวโดยสรุป ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยป 2558 ยังคงมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะรายไดที่เกิดจาก
ลูกคากลุม Medical Tourism และลูกคากลุม EXPAT ซึ่งมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนของไทยยังถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความโดดเดนอยางมากเม่ือเทียบกับประเทศตางๆ ในอาเซียน สงผลใหนักลงทุน
ตางชาติเกิดความสนใจที่จะเขารวมลงทุน จึงทําใหผูประกอบการไทยตางมองเห็นถึงสัญญาณของการแขงขันที่รุนแรงมาก
ขึ้น นํามาซึ่งการปรับตัวตางๆ ไมวาจะเปนการขยายการลงทุนโดยการมองหาพันธมิตรหรือการรวมตัวเปนเครือขาย
ทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพและเขาถึงกลุมลูกคาที่กวางขวางขึ้น

ประเด็นสําคัญ คือ เพื่อรักษาความเปนผูนําทางดานการแพทยของไทยอยางยั่งยืน ทามกลางความเคลื่อนไหว
ของผูประกอบการโดยเฉพาะการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานในการรักษาซึ่งถือเปนจุดแข็งของไทย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางการเปน Medical Hub ที่รองรับกับตลาดคนไขชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น และความม่ันคงในการใหบริการทางดาน
สาธารณสุขพื้นฐานแกคนในประเทศ

------------------------------------------
Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพ่ือเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง คว ามนาเชื่อถือ หรือความ
สมบูรณเพ่ือใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความ
ระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช
ขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น


