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ดชันีลอยตวัเหนือ EMA ระยะสัน้ โดยที่เคร่ืองมือตวัหลกัๆ ยงัให้สญัญาณซือ้ได้ตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีเคร่ืองมือ Modified 
Stochastic เกิดภาวะ Overbought ในระดบัสงู ระยะสัน้จึงมอง Upside คอ่นข้างจ ากดั และมีโอกาสพกัฐานสลบัออกมา แนะน าขึน้ขาย 
แล้วรอรับเมื่อออ่นตวั  
  
แนวรับ   1520, 1500 จุด 
แนวต้าน 1560, 1575 จุด 
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วิเคราะห์เทคนิค  
กนกศักดิ์ วุทธิพันธ์ุ  นกัวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค # 32423 โทร. 66 2 635 1700 # 485 
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สาขาในประเทศ
กรุงเทพฯ

ส านักงานใหญ่ ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์  ถ.สลีม โทร. 0 2635 1700 , 0 2268 0999 

ศรนีครนิทร์ ชัน้ 17 อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร์ ถ.ศรนีครนิทร ์โทร. 0 2722 8344-53

วภิาวดี ชัน้ 15 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ถ.วภิาวด-ีรังสติ โทร. 0 2618 8400

เยาวราช ชัน้ 19 อาคารกาญจนทัต  ถ.เยาวราช  โทร. 0 2622 7833 , 0 2226 2777

บางกะปิ 1 ชัน้ 8 อาคารส านักงานเดอะมอลล ์ บางกะปิ ถ.ลาดพรา้ว  โทร.  0 2363 3263

บางกะปิ 2 ชัน้ 8 อาคารส านักงานเดอะมอลล ์ บางกะปิ ถ.ลาดพรา้ว  โทร.  0 2363 3469

หวัล าโพง ชัน้ 4  อาคารตัง้ฮัว้ป๊ัก ถ.พระราม 4 โทร.  0 2639 1200

รังสติ ชัน้ G ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ  ปทมุธานี 12130 โทร. 0 2958 5040

สนิธร ชัน้ 19 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3  ถ.วทิย ุโทร. 0 2650 9717

สยามดสิคัฟเวอรี่ ชัน้ 11 อาคารสยามทาวเวอร์  ถ.พระราม 1 โทร. 0 2658 0776

เซ็นทรัลเวลิด์ ชัน้ 17 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ถ.พระราม 1 โทร. 0 2264 5499

ออลซซีั่นส์ ยนูติ 2-3A ชัน้ 17 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์, ออลซซีั่นสเ์พลส ถ.วทิย ุโทร. 0 2153 9200

ตา่งจงัหวดั

ขอนแก่น ชัน้ 4 อาคารโคว้ยูฮ่ะ ถ.มติรภาพ  โทร 0 4332 5044-8

เชยีงใหม่ 111/51 ม.2  ถนนมหดิล ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โทร. 0 5314 1969

พษิณุโลก ชัน้ 2  อาคารไทยศวิารัตน์   ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร.  0 5524 3646

หาดใหญ่ ชัน้ 4  อาคารเซาทแ์ลนดรั์บเบอร์  ถ.ราษฎรย์นิด ี โทร.  0 7423 4095-99

หาดใหญ-่เพชรเกษม ชัน้ 3  อาคารเรดารก์รุ๊ป 607ถ.เพชรเกษม  โทร.  0 7422 3044

แหลมฉบัง 53/112, 114 หมู่ที ่9 ต. ทุง่สขุลา โทร. 0 3849 0669

ชมุพร อนิเวสเตอร์ เซ็นเตอร์ 25/45 ถ.กรมหลวงชมุพร  โทร.  0 7757 0652-3

สาขาตา่งประเทศ
SINGAPORE  Phi l l ip Securi ties  Pte Ltd Raffles  Ci ty Tower Tel  : (65) 6533 6001 www.poems .com.sg

HONG KONG  Phi l l ip Securi ties  (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel  (852) 22776600  www.phi l l ip.com.hk

MALAYSIA  Phi l l ip Capita l  Management Sdn Bhd, Block B Level  3 Megan Avenue Tel  (603) 21628841 www.poems .com.my

JAPAN  Phi l l ip Securi ties  Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi  Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel  (81-3) 36662101

INDONESIA PT Phi l l ip Securi ties  Indones ia  ANZ Tower Level  23B, Tel  (62-21) 57900800 www.phi l l ip.co.id

CHINA Phi l l ip Financia l  Advisory (Shanghai ) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel  (86-21) 51699200 www.phi l l ip.com.cn

FRANCE King & Shaxson Capita l  Limited 3rd Fl r, 35 Rue de la  Bienfa isance Tel  (33-1) 45633100 

UNITED KINGDOM King & Shaxson Capita l  Limited 6th Fl r, Candlewick House , Tel  (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com

UNITED STATES Phi l l ip Futures  Inc The Chicago Board of Trade Bui lding Tel  +1.312.356.9000

AUSTRALIA Phi l l ipCapita l  Austra l ia  Level  37, Col l ins  Street, Melbourne, Tel  (613) 96298380 Fwww.phi l l ipcapita l .com.au

SRI LANKA Asha Phi l l ip Securi ties  Ltd Level  4, Mi l lennium House , Tel : (+94) 11 2429 100  aps l@ashaphi l l ip.net

TURKEY Hak Menkul  Kiymetler A.Ş Dr.Cemi l  Bengü Cad. Tel : (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul @hakmenkul .com.tr

INDIA Phi l l ipCapita l  (India ) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle , K. K. Marg,

Mahalaxmi  Mumbai  400011 Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

DUBAI Phi l l ipCapita l  (India ) Pvt Ltd.601, White Crown Bui lding Dubai  UAE. Mahalaxmi  Mumbai  400011

Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

CAMBODIA Bui lding No71, St 163, Sangkat Toul  Svay Prey I , Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel : (855) 23 217 942 Webs ite: www.kredit.com.kh

Offices 
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การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธ์ิ 
 
ข้อมลูและเนือ้หาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  การอ้างถึง “PST” ในรายงานฉบบันี ้ให้หมายความถึง บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ยกเว้นมีการก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน เม่ือทา่นได้รับหรืออา่นรายงานฉบบันีแ้ล้ว ทา่นตกลงที่จะปฎิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อมลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้งานสว่นบคุคลเทา่นัน้ โดยลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของ PST แตเ่พียงผู้ เดียว บริษัทฯ ขอสงวน
ลิขสิทธ์ิ ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีต้อ่สาธารณชนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามคดัลอกหรือท าซ า้รายงานฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น โดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคดัลอกรายงานทัง้ฉบบัเพ่ือใช้เผยแพร่ภายในเทา่นัน้ หากทา่นได้รับรายงานฉบบันีโ้ดยไมไ่ด้ตัง้ใจ โปรดลบหรือท าลายรายงานฉบบันี ้
และแจ้งกลบัผู้สง่ทนัท ี
 
รายงานฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดย PST เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงเทา่นัน้  ข้อมลู หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบบันี ้ไมไ่ด้เป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือ
เสนอแนะเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ การลงทนุ หรืออนพุนัธ์ใดๆ แตอ่ยา่งใด ข้อมลูและความคิดเห็นตา่งๆ ในรายงานฉบบันีท้าง PST พิจารณาแล้ววา่ 
ถกูต้องในขณะจดัพิมพ์ รายงานฉบบันีย้งัรวมถึงข้อมลูที่ทาง PST ได้รับจากบคุคลที่สาม ซึง่แหลง่ที่มาของข้อมลูดงักลา่วโดยทัว่ไป มกัจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง 
PST ได้ก าหนดขัน้ตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง แตท่ัง้นี ้ PST มิอาจรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่วได้  การ
ด าเนินการซือ้ขายโดยอ้างอิงรายงานฉบบันีถื้อเป็นความเสี่ยงของนกัลงทนุแตเ่พียงผู้ เดียว โดย PST จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ผลที่ตามมา ทัง้นีร้าคาหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์อาจ
มีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยา่งรวดเร็วและเกินคาด และผลการด าเนินงานในอดีตไมจ่ าเป็นต้องเป็นเคร่ืองบง่ชีถ้ึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
รายงานฉบบันืมิ้ได้จดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึ่งที่ได้รับรายงานฉบบันี ้ นกั
ลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของทา่นเองในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตดัสินใจถึงความเหมาะสมในการเข้าลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ หรือกลยทุธ์การลงทนุใดๆ ที่กลา่วถึง หรือแนะน าในรายงานฉบบันี ้และพงึตระหนกัวา่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไมเ่กิดขึน้จริง รายงานฉบบันีมิ้ได้มี
เจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูให้ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมลูที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบั
นีอ้าจได้มาจากบริการข้อมลูการซือ้ขายและสถิติ และจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ซึง่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความน่าเชื่อถือได้  ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุม่บริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรั่บประกนัความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว ด้วยเหตนีุจ้งึไมค่วรอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว 
ทัง้นีค้วามเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา่ และราคาตา่งๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบบันีอ้้างอิงตามวนัที่ที่ระบไุว้ในรายงานดงักลา่วเทา่นัน้ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ข้อส าคญั:  ทา่นต้องรับทราบถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ิดงักลา่วนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการน ารายงาน
ฉบบันีไ้ปใช้ตอ่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ดงักลา่วทกุประการ ทัง้นี ้ทา่นสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบับริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ที่กลา่วถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้
 
การรับรอง:  นกัวิเคราะห์ที่จดัท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีข้อรับรองวา่ ความเห็นตา่งๆ ที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนกัวิเคราะห์ที่มีตอ่
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยที่นกัวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทบัซ้อน และไมมี่สว่นใดของผลตอบแทนที่นกัวิเคราะห์ได้รับทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และ
ในอนาคตเก่ียวข้องกบัการให้ความเห็นหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยูใ่นรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่
เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีส้ามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินตา่งๆ แก่องค์กรตา่งๆ ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะกิจกรรม
เชิงพาณิชย์/วาณิชธนกิจ (รวมถึงการให้การสนบัสนนุ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกรรมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์) และการเป็นนายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออก
รายงานฉบบันีอ้าจมีสว่นร่วมหรือลงทนุในการท าธุรกรรมกบับริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ที่ปรากฎในรายงานเผยแพร่ฉบบันี ้และอาจมีการให้บริการหรือขอท าธุรกิจกบับริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  นอกจากนี ้ PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการ
จดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจให้ค าแนะน าหรือบริการด้านการลงทนุแก่บริษัทดงักลา่ว และการลงทนุ หรือการลงทนุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่อาจปรากฎในรายงานเผยแพร่
ฉบบันี ้
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PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้
อาจมีการถือสถานะซือ้หรือขายเป็นครัง้คราวในหลกัทรัพย์ที่อ้างอิงในรายงานฉบบันี ้หรือในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทฟิวเจอร์ส หรือออปชัน่ที่เก่ียวข้อง ซือ้หรือขาย 
พร้อมท าการซือ้หรือขาย ณ ราคาที่ก าหนด หรือเข้าร่วมในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ดงักลา่ว และได้รับคา่นายหน้าหรือผลตอบแทนอื่นที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกรรมดงักลา่ว  เงินลงทนุอาจอยูใ่นรูปแบบสกลุเงินตา่งๆ เชน่ สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ และยโูร ซึง่อาจมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกลุ
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ และยโูร หรือสกลุเงินตราตา่งประเทศอื่นๆ กบัสกลุเงินท้องถ่ินของนกัลงทนุ ความผนัผวนดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่มลูคา่ ราคา หรือ
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 
 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนญุาต PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องใน
การจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจเข้าร่วมในธุรกรรมใด ๆ ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุเม่ือ หรืออาจมีการถือหุ้นไมว่า่จะมีนยัส าคญัหรือไมก็่ตามในบริษัท และการลงทนุ หรือ
การลงทนุที่เก่ียวข้องที่กลา่วถึงในรายงานเผยแพร่ฉบบันี ้ด้วยเหตนีุ ้ข้อมลูที่ทาง PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST ได้รับ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจไมไ่ด้ปรากฎในรายงานฉบบันี ้โดย PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมี
ความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้อาจด าเนินการตามหรือใช้ข้อมลู
ดงักลา่วก่อนหรือทนัทีหลงัจากมีการเผยแพร่รายงานฉบบันีภ้ายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนญุาต ทัง้นี ้ PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้อาจจดัท าเอกสารอื่นซึง่อาจไมมี่ความสอดคล้องกบัรายงานฉบบั
ดงักลา่ว หรือมีข้อสรุปที่แตกตา่งไปจากเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันี ้
 
ความเหมาะสมและความเสี่ยง:  รายงานฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูเทา่นัน้ มิได้จดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานการณ์ทางการเงิน หรือตามความต้องการ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ของผู้ที่ได้รับรายงานฉบบันี ้หลกัทรัพย์บางหลกัทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสงู และอาจไมเ่หมาะกบันกัลงทนุบางกลุม่ นกัลงทนุจงึควรใช้ดลุยพินิจของทา่นใน
การตดัสินความเหมาะสมในการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีต้ามข้อก าหนดทางกฎหมาย ภาษี และบญัชีที่เก่ียวข้องกบันกัลงทนุ และ
วตัถปุระสงค์หรือกลยทุธ์ในการลงทนุ ฐานะการเงิน และประสบการณ์ในการลงทนุของนกัลงทนุ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ทัง้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง อาจสง่ผลในเชิงบวกหรือลบตอ่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ได้  ทัง้นี ้ผลประกอบการในอดีตไมจ่ าเป็นต้องเป็นเคร่ืองบง่ชีถ้ึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
แหลง่ข้อมลู: ความสมบรูณ์ และความถกูต้องของข้อมลู  เนือ้หาสาระที่ปรากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีอ้้างอิงข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที่ PST และนกัวิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นวา่มี
ความน่าเชื่อถือ แตท่ัง้นี ้ PST และนกัวิเคราะห์ไมรั่บรองวา่ข้อมลูที่ปรากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีมี้ความถกูต้องหรือมีความสมบรูณ์ ด้วยเหตนีุจ้งึไมค่วรอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว 
ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบบันีเ้ป็นความเห็นปัจจบุนั ณ วนัที่ปรากฎในรายงานฉบบันี ้ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  นอกจากนี ้ PST ไมไ่ด้
อยูภ่ายใต้ข้อผกูพนัใดๆ ในการปรับปรุงหรือท าให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั 
 
ข้อควรระวงั:  การลงทนุมีความเสี่ยงสงูที่อาจท าให้เกิดความสญูเสียจากการซือ้ขาย ด้วยเหตนีุ ้นกัลงทนุจงึควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทนุโดย
ค านึงถึงประสบการณ์ในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แหลง่เงินทนุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
ส าหรับนกัลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกาเทา่นัน้:  รายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นนายจ้างของ
นกัวิเคราะห์ผู้ซึง่จดัท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้โดยนกัวิเคราะห์ผู้ซึง่จดัท ารายงานบทเคราะห์ฉบบันีมี้ภมิูล าเนาอยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกา และมิได้มีความเก่ียวข้องใดๆ 
กบันายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลในประเทศสหรัฐอเมริกาดงันัน้ นกัวิเคราะห์จงึไมอ่ยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของนายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไมจ่ าเป็นต้องปฎิบตัิตามข้อก าหนดการขึน้ทะเบียนของ FINRA หรือ กฎหรือระเบียบใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากสิ่ง
อ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการติดตอ่สื่อสารกบับริษัทที่ปรากฎในอยูใ่นรายงาน การออกสื่อ และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ภายใต้ชื่อบญัชีของนกัวิเคราะห์  
 

รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือแจกจา่ยให้แก่ “นกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่” เทา่นัน้ตามที่ให้ค านิยามใน Rule 15a-
6(b)(4) ภายใต้กฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการตีความดงักลา่วโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กลต) ที่เก่ียวเน่ืองกบั Rule 15a6(a)(2)  หากผู้ รับรายงานฉบบันีไ้มไ่ด้เป็นเป็นนกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่ตามที่ระบขุ้างต้น ก็มิ
ควรกระท าการใดๆ ตามรายงานฉบบันี ้และควรสง่รายงานฉบบันีก้ลบัคืนแก่ผู้สง่  นอกจากนี ้ห้ามคดัลอก ท าซ า้ และ/หรือสง่ตอ่ไปยงันกัลงทนุรายอื่นในสหรัฐอเมริกา ที่ไมไ่ด้
เป็นนกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่ 
 

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยูท่ี่ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์ เลขที่ 849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
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