
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

ตลาดจกัรยานยนตไ์ทยในปีนีไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีกดดนัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะในกลุ่มฐาน
รากซึ่งเป็นกลุ่มผูซ้ือ้หลกั โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ของปีซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชือ้เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก ท าใหจ้ากที่
ยอดขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศขยายตวัไดก้ว่า 19% (YoY) ในช่วงครึง่แรก กลบัพลิกมาหดตวัอย่างรวดเรว็ในช่วงครึ่ง
หลังโดยคาดว่ามีโอกาสที่จะหดตัวลงถึง -16% (YoY) ยังผลให้ตลอดทั้งปีนี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามีโอกาสที่
ยอดขายรถจักรยานยนตปี์ 2564 อาจปิดทีร่าว 1.53 ล้านคัน หรือขยายตัวเพียง 1% จากปีทีแ่ล้วเท่าน้ัน  

อย่างไรก็ตาม ในบรรดารถจกัรยานยนตป์ระเภทต่างๆ พบ 2 กลุ่มที่กลบัขยายตวัไดด้ีสวนกระแสตลาด โดยกลุ่ม
แรกคือ จักรยานยนตบ์ิ๊กไบครุ่์นขนาด 251 ถึงไม่เกิน 400 ซีซี ที่ไดร้บัปัจจยับวกจากการเป็นกลุ่มจกัรยานยนตไ์ลฟ์
สไตลท์ี่ไดร้บัความนิยมในตลาดผูบ้ริโภคที่มีฐานรายไดม้ั่นคงซึ่งไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด 
ส่วนอีกกลุ่มคือ รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า ที่ก าลังอยู่ในช่วงขาขึน้อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของภาครฐัภายใตแ้ผน
นโยบาย 30/30 (ส่งเสริมใหใ้นปี 2573 มีการผลิตรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ 675,000 คัน คิดเป็น 30% ของการ
ผลิต) และบีโอไอยงัสนบัสนุนใหผู้ล้งทนุผลิตรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าจะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 3 ปีดว้ย ก่อใหเ้กิด
การขยบัการลงทุนจากทางฝ่ังนกัลงทุนเพิ่มขึน้ ประกอบกับหากเทียบตน้ทุนในการถือครองที่ต  ่ากว่ารถจกัรยานยนตใ์ช้
น า้มัน (หากใชง้านเพื่อการเดินทางทั่วไปในชีวิตประจ าวันดว้ยระยะทางและอัตราเร่งไม่สงู) รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าจึง
กลายมาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงทีผู้่บริโภคให้ความสนใจมากขึน้ในปัจจุบัน 

  

ค่าใช้จ่ายในการถือครองรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าเปรียบเทยีบกับทีใ่ช้น ้ามัน 
ตน้ทนุการถือครอง รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า รถจกัรยานยนตน์ า้มนั 

ชารจ์ไฟเอง ใชบ้ริการเปลี่ยนแบต รถเช่า+บริการเปลี่ยนแบต* 
ราคารถจกัรยานยนตรุ์น่ล่าง 36,900 บาท 49,700 บาท ไม่มี 36,900 บาท 
ค่าพลงังาน  
(ใชว้นัละ 60 กม. เป็นเวลา 3 ปี) 

ประมาณ 0.08 บาท / กม. 
(5,184 บาท) 

ประมาณ 90 บาท / วนั 
(108,000 บาท) 

0.47 บาท / กม. ** 
(30,456 บาท) 

ค่าบ ารุงรกัษาหลกั  
(เปลี่ยนแบตเตอรี่เม่ือครบ 3 ปี) 

13,500 บาท 
(ราคาน่าจะลดลงในอนาคต) 

ไม่มี ไม่มี 8,700  บาท 

รวมค่าใชจ้่าย (3 ปี) 55,584 บาท 54,884 บาท 108,000 บาท 76,056 บาท 
ปัจจยัที่จะท าใหต้ลาดขยายตวัได ้ ราคาแบตเตอรี่ที่ลดลง จดุเปลี่ยนแบตกระจายทั่วถึง จดุเปลี่ยนแบตกระจายทั่วถึง การลดอตัราสิน้เปลืองน า้มนั 

ที่มา : ศนูยว์ิจยักสิกรไทยรวบรวมขอ้มลูเฉลี่ยจากค่ายรถจกัรยานยนตแ์ละการใชจ้ริงของผูบ้ริโภคในตลาด (ขอ้มลูวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 
* รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าที่จดัใหบ้ริการเช่าเป็นกลุ่มรถที่มีก าลงัสงูกว่ารถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ารุน่ล่างอ่ืน ราคาจึงสงูกว่าประมาณ 45,000 บาท 
** ค านวณจากราคาน า้มนัแก๊สโซฮอล ์95 เฉลี่ยปี 2564 ถึงปัจจบุนัที่ประมาณ 28 บาท/ลิตร 
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จกัรยานยนตไ์ทยปี 64 ยงัซบจากโควิดเหลือโตเพยีง 1%... 

จกัรยานยนตไ์ฟฟ้าก าลงัโตคา่ยรถหนา้ใหม่เรง่รุกตลาดแมไ้ม่ง่าย 
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อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ มีการท าตลาดในปัจจุบันยังเป็นเพียงกลุ่มที่ท าตลาด

รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้ากระแสใหม่ทัง้รูปแบบการน าเข้ามาและทีผ่ลิตโดยคนไทยเอง ซึ่งประกอบไปดว้ย 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มธุรกิจพลงังานที่ตอ้งการเขา้มารุกตลาดรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อโอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากพลงังานทางเลือกอื่น
ทดแทนน ้ามันที่จะลดบทบาทลงเรื่อยๆ  ในอนาคต และกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือที่ร่วมทุนกับนักลงทุน
ต่างประเทศซึ่งเป็นหน้าใหม่ในวงการรถจักรยานยนต์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี ้รวมกันสามารถสรา้งส่วนแบ่งการตลาดให้กับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้เพียง 0.2% ของตลาดรถจักรยานยนต์รวมในปัจจุบัน สาเหตุหลักที่การเติบโตของตลาด
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ายงัมอียู่จ  ากดัน่าจะมาจากจดุอ่อนส าคญั 2 ประการ ที่ไปมีผลท าใหก้ลุ่มผูใ้ชห้ลกัของรถจกัรยานยนต์
ที่เป็นกลุ่มฐานรากและกว่า 75% อยู่ต่างจงัหวดัยงัไม่เชื่อมั่นในตลาดนี ้ไดแ้ก่ 
1. ระดับราคาแบตเตอร่ีที่ยังอยู่ในระดับสูง ท าใหย้งัไม่เหมาะต่อการน ามาพฒันารถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าส าหรบัการ
ใช้งานของผู้บริโภคในต่างจังหวัด ซึ่งต้องวิ่ง ระยะทางไกลและต้องการอัตราเร่งที่สูงส าหรับขับขี่บนถนนใหญ่ โดย
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าปัจจบุนัของไทยรุน่ท่ีท าไดต้่างตอ้งใชค้วามจแุบตเตอรี่ที่มากขึน้ ท าใหร้าคารถสงูขึน้ตาม ตรงขา้มกับ
รถจกัรยานยนตใ์ชน้ า้มนัที่ใชก้ันอยู่ในปัจจุบนันอกจากราคาจะไม่สงูแลว้ยงัไดเ้พิ่มความจุของถังน า้มนัและพัฒนาอัตรา
การสิน้เปลืองน า้มนัใหน้อ้ยลงดว้ยจนสามารถวิ่งไดไ้กลขึน้จากอดีตดว้ยตน้ทนุท่ีถกูลง   
2. ความสะดวกและระยะเวลาในการชารจ์พลังงานไฟฟ้ายังไม่ตอบโจทยผู้์ซือ้หลัก ซึ่งรถจกัรยานยนตแ์ต่ละยี่หอ้
ต่างก็มีโจทยท์ี่แตกต่างกนัโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้

• กลุ่มทีช่ารจ์ไฟแบตเตอร่ีเอง ณ ที่พักอาศัย พบว่านอกจากจะใชเ้วลานานในการชารจ์ไฟต่อครัง้แลว้ บางรุ่น
ที่ไม่สามารถถอดแบตออกมาชารจ์ไดก้็อาจไม่เหมาะกับผูท้ี่ไม่ไดอ้ยู่บา้นพกัส่วนตวั ในขณะเดียวกนัรุน่ที่ถอดแบตไป
ชารจ์ได้ก็อาจไม่เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกคอนโดหรือหอพักที่มีระบบคิดค่าไฟสูงกว่าค่าไฟปกติซึ่งจะท าให้
ค่าใชจ้่ายในการชารจ์ไฟแพงขึน้ 

• กลุ่มที่ใช้วิธีเปลี่ยนแบต แมจ้ะขจดัปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการชารจ์ไฟต่อครัง้ไปได ้เนื่องจากการเปล่ียน
แบตนั้นใชเ้วลาไม่นานคลา้ยกับการเติมน า้มัน แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการกระจายตัวของจุดใหบ้ริการเปล่ียน
แบตเตอรี่ท่ียงันอ้ยมาก และการท่ีรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าแต่ละยี่หอ้ต่างมีการออกแบบลกัษณะแบตเตอรี่รวมถึงระบบ
การติดตัง้แบตเตอรี่ในตวัรถที่แตกต่างกนั ท าใหไ้ม่สามารถใชแ้บตเตอรี่ร่วมกนัได ้การเปล่ียนแบตจึงไม่สะดวกเหมือน
การเติมน า้มนัอย่างที่คิด และการไม่มีแพลตฟอรม์รว่มระหว่างผูผ้ลิตดงักล่าว ท าใหต้น้ทุนผลิตรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า
และการวางโครงข่ายจดุเปล่ียนแบตเตอรี่ของผูผ้ลิตในประเทศที่ใชว้ิธีเปล่ียนแบตในปัจจบุนัสงูเกินจ าเป็น 

ซึ่งจุดอ่อนส าคัญดังกล่าวท าให้ แม้ปัจจุบันจะเป็นจังหวะดีที่สุดในการเร่งขยายตลาดของกลุ่มผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์กระแสใหม่ของไทยเพราะกลุ่มค่ายรถจักรยานยนต์กระแสหลักยังไม่ลงมาลุยตลาด
รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าในไทย แต่ก็ดูจะไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะผลักดันรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าย่ีห้อที่มีอยู่ปัจจุบันให้
เป็นทีย่อมรับในวงกวา้งเร็วๆ นี ้และนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในสาเหตสุ าคญัที่คา่ยรถจกัรยานยนตก์ระแสหลกัเองก็ยงัไม่เขา้มา
ลยุในตลาดแมจ้ะมีเทคโนโลยีรองรบั อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่เกิน 3 ปีขา้งหนา้ ทิศทางดังกล่าวของค่ายรถจกัรยานยนต์
กระแสหลักน่าจะเปล่ียนไป จากความคืบหนา้ล่าสดุที่บรรดาค่ายรถจกัรยานยนตก์ระแสหลักทั้งหลายในไทยต่างบรรลุ
ขอ้ตกลงที่จะรว่มมือกนัพฒันารถจกัรยานยนตใ์หใ้ชแ้บตเตอรี่รว่มกันไดใ้นรูปแบบของการถอดเปล่ียนแบตเตอรี่แลว้ ทัง้นี ้
เพื่อเป้าหมายในการพฒันาใหเ้กิดโครงข่ายจดุเปล่ียนแบตเตอรี่ขึน้อย่างรวดเรว็ และเพื่อใหเ้กิดการสรา้งแพลตฟอรม์ร่วม
อนัจะท าใหต้น้ทุนการผลิตรถจกัรยานยนตล์ดลงอย่างรวดเร็วจากผลของการเกิด Economies of Scale นอกจากนี ้จาก
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แผนการผลิตล่าสุดพบว่าบางค่ายมีการประกาศพรอ้มจะท าตลาดรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าส าหรบักลุ่มลกูคา้ระดับ Mass 
แลว้ภายในปี 2567 ซึ่งเมื่อถึงเวลานัน้คาดว่าการแข่งขนัของตลาดรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในไทยก็น่าจะรุนแรงขึน้ตามล าดบั 

 ในมมุมองของศูนยว์ิจัยกสิกรไทยจึงเห็นว่า ส าหรบัผู้ประกอบการไทยทีต่้องการอาศัยจังหวะนีรุ้กชิงส่วน
แบ่งตลาดรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าในลักษณะที่ม่ันคงระยะยาว อาจต้องแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันมากขึน้
ในการพัฒนารูปแบบการใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าซ่ึงเป็นชิ้นส่วนส าคัญและมีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีโอกาสสูญเสียรายไดเ้มื่อน า้มันเป็นที่ตอ้งการ
นอ้ยลงเรื่อยๆ และค่ายรถจกัรยานยนตก์ระแสหลกัเองก็หนัมาพฒันาแบตเตอรี่ใชเ้อง  

ทัง้นี ้หากการพฒันาตลาดรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศสามารถเติบโตขึน้ได ้ซึ่งอาจตอ้งอาศยัทัง้การใหก้าร
ส่งเสรมิจากภาครฐั การลงทุนพฒันารถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าที่ตอบสนองต่อความตอ้งการใช้ของผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบัการ
กระจายจดุชารจ์ไฟฟ้าหรือใหบ้รกิารเปล่ียนแบตเตอรี่ท่ีเหมาะสม ก็อาจท าใหต้ลาดรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าเติบโตขึน้ไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่องในประเทศ โดยปีที่เป็นคาดว่ารถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าจะกลายเป็นสินค้าระดับ Mass คือ ช่วงหลังจากปี 

2567 เป็นต้นไป ที่รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้ารุ่นตลาด Mass ของค่ายรถจักรยานยนตก์ระแสหลกัคาดว่าน่าจะมีการทยอย
เปิดตวัออกมาสู่ตลาด ทัง้นี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยมองแนวโนม้ตลาดรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าของไทยวา่มโีอกาสที่จะเติบโตใน
ปี 2564 และ 2565 ดงัตาราง 

ประมาณการทศิทางอนาคตตลาดรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าของไทย 
 

ปี 2563 2564f 2565f เป้าหมายในปี 2573 ของรัฐบาล 
รถจักรยานยนตร์วม (คัน) 1,516,096 1,530,000 1,550,000 2,200,000 
รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า (คัน) 1,591 3,500 6,500 650,000 

ส่วนแบ่งตลาดรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า 0.1% 0.2% 0.4% 30% 
ที่มา: สถาบนัยานยนต,์ กรมการขนส่งทางบก ประมาณการโดยศนูยว์ิจยักสกิรไทย (ณ วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 
หมายเหต ุ: ประมาณการนีไ้ม่รวมกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาจออกขอ้ก าหนดที่กระทบกบัธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์ 

 

โดยสรุป แมต้ลาดรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้าจะมีโอกาสเติบโตไดใ้นอนาคตทั้งจากการสนับสนุนของภาครฐั และ
จากแผนการพฒันากา้วเขา้สู่ยุคยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต แต่การขยายตลาดในช่วงแรกนัน้ไม่ง่ายเนื่องจากแบตเตอรี่ซึ่ง
เป็นตน้ทนุหลกัยงัมีราคาแพงและใชเ้วลานานในการชารจ์ ส่วนถา้หากจะใชก้ารสบัเปล่ียนแบตเตอรี่ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว
กว่าก็ยงัมีประเดน็เรื่องการกระจายตวัของจดุเปล่ียนแบตเตอรี่ที่มีไม่มาก ทัง้นีเ้นื่องจากการท่ีแบตเตอรี่ของแต่ละยี่หอ้ยงัไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงท าใหก้ารลงทุนตัง้จุดเปล่ียนแบตเตอรี่ใหท้ั่วถึงนัน้ยงัมีตน้ทุนที่สงู  ซึ่งอาจตอ้งอาศยัการพฒันา
ทัง้เทคโนโลยีแบตเตอรี่และรถจกัรยานยนตร์ว่มกนัในประเทศจึงจะท าใหเ้กิดการขยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็มากขึน้  

อนึ่งในช่วงก่อนปี 2567 ที่ค่ายรถจกัรยานยนตก์ระแสหลกัยงัไม่ลงมาลยุตลาดรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า กลุ่มลกูคา้
หลกัที่น่าจะท าตลาดไดข้องรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าคาดว่าน่าจะเป็นผูบ้รโิภคในกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยปัจจยัส าคญัที่
จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ คือ ราคารถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าที่ถกูลง โดยเฉพาะใน
รุน่ท่ีมีมอเตอรแ์รงขึน้ (ตอ้งใชแ้บตเตอรี่มากกว่า 1 กอ้น) เพื่อการใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ ควบคู่ไปกบัการกระจายจุด
เปล่ียนแบตเตอรี่ หรือจดุชารจ์ไฟ (กรณีส าหรบัรุ่นท่ีตอ้งชารจ์ไฟฟ้า) ใหค้รอบคลมุพืน้ที่ใชง้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น
ในการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และท าใหร้ถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าเป็นตวัเลือกที่น่าสนใจขึน้ส าหรบัผูบ้รโิภคในวงกวา้ง 

ส่วนตลาดรถจกัรยานยนตร์วมในประเทศปี 2565 แมจ้ะมีโอกาสฟ้ืนตวัขึน้แต่ก็น่าจะยงัเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป เนื่องจากก าลังซือ้ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังฟ้ืนตัวไดไ้ม่เต็มที่ นอกจากนี ้  ยังมีประเด็นส าคัญที่อาจตอ้ง



 

 

4 CURRENT ISSUE 

ติดตามอย่างการที่ส  านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะออกขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใช้
บริการธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์ที่แมจ้ะยงัอยู่ในช่วงการท าประชาพิจารณแ์ละหาขอ้สรุป แต่ขอ้ก าหนดส าคญัที่หาก
เกิดขึน้จริงอย่างการก าหนดเพดานอตัราดอกเบีย้เช่าซือ้ไม่เกิน 15% ต่อปี การคืนรถจบหนี ้การใหส่้วนลดดอกเบีย้ไม่นอ้ย
กว่า 80% หากมีการปิดหนีก้่อนครบสัญญา และการยืดเวลาในการขายทอดตลาดเป็น 2 เดือน เหล่านีย้่อมกระทบต่อ
ความสามารถในการหาก าไรของธุรกิจใหเ้ช่าซือ้ และอาจเพิ่มความเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้และกระทบต่อ
ยอดขายรถจกัรยานยนตใ์นอนาคตได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

รายงานวิจยัน้ีจดัท าโดยบริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทัว่ไป โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลสาธารณะหรือขอ้มูลท่ีเช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทั้งน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลดงักล่าว และไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค  าแนะน า 
หรือจูงใจในการตดัสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดงันั้น ท่านควรศึกษาขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงัและใชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกดิขึ้นจาก
การใชข้อ้มูลดงักล่าว  
ขอ้มูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวจิยัน้ีถือเป็นทรัพยสิ์นของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) การน าขอ้มูลดงักล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลนั้นๆ ทั้งน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดดัแปลง แกไ้ข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์นทางการคา้ โดยไม่ไดร้ับ
อนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แลว้แต่กรณี) 


