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คาดสปัดาห์นีล้งตอ่ แตใ่นระดบัไม่รุนแรงเท่าสปัดาห์ท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีแนวรับ EMA-75week รองรับด้านลา่งบริเวณ 1430 จดุ ขณะท่ี
กราฟรายวนัเร่ิมจะมีภาวะ Oversold จึงน่าจะพยงุไว้ไม่ให้มี Downside ท่ีลึกมากและอาจมีรีบาวด์สลบั  อย่างไรก็ตามภาพใหญ่ท่ีเป็น
ลบจงึควรเน้นขายช่วงรีบาวด์  
  
แนวรับ   1430 จุด 
แนวต้าน 1480  จุด 
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วิเคราะห์เทคนิค  
ศศิมา หตัถกจินิกร   นกัวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค # 18328 โทร. 66 2 635 1700 # 490 
กนกศักดิ์ วุทธิพนัธ์ุ  นกัวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค # 32423 โทร. 66 2 635 1700 # 485 
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สาขาในประเทศ
กรุงเทพฯ
สํานักงานใหญ่ ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์  ถ.สีลม โทร. 0 2635 1700 , 0 2268 0999 
ศรีนครนิทร์ ชัน้ 17 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถ.ศรีนครนิทร์ โทร. 0 2722 8344‐53
วภิาวดี ชัน้ 15 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ถ.วภิาวดี‐รังสติ โทร. 0 2618 8400
เยาวราช ชัน้ 19 อาคารกาญจนทัต  ถ.เยาวราช  โทร. 0 2622 7833 , 0 2226 2777
บางกะปิ 1 ชัน้ 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์  บางกะปิ ถ.ลาดพรา้ว  โทร.  0 2363 3263
บางกะปิ 2 ชัน้ 8 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์  บางกะปิ ถ.ลาดพรา้ว  โทร.  0 2363 3469
หัวลําโพง ชัน้ 4  อาคารตัง้ฮัว้ป๊ัก ถ.พระราม 4 โทร.  0 2639 1200
รังสติ ชัน้ G ศูนย์การคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ  ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2958 5040
สนิธร ชัน้ 19 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3  ถ.วทิยุ โทร. 0 2650 9717
สยามดสิคัฟเวอรี่ ชัน้ 11 อาคารสยามทาวเวอร์  ถ.พระราม 1 โทร. 0 2658 0776
เซ็นทรัลเวลิด์ ชัน้ 17 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ ถ.พระราม 1 โทร. 0 2264 5499
ออลซีซั่นส์ ยูนติ 2‐3A ชัน้ 17 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์, ออลซีซ่ันส์เพลส ถ.วทิยุ โทร. 0 2153 9200

ต่างจงัหวดั
ขอนแก่น ชัน้ 4 อาคารโคว้ยู่ฮะ ถ.มติรภาพ  โทร 0 4332 5044‐8
เชียงใหม่ 111/51 ม.2  ถนนมหดิล ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ่โทร. 0 5314 1969
พษิณุโลก ชัน้ 2  อาคารไทยศวิารัตน์   ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร.  0 5524 3646
หาดใหญ่ ชัน้ 4  อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร ์ ถ.ราษฎร์ยนิดี  โทร.  0 7423 4095‐99
หาดใหญ่‐เพชรเกษม ชัน้ 3  อาคารเรดาร์กรุ๊ป 607ถ.เพชรเกษม  โทร.  0 7422 3044
แหลมฉบัง 53/112, 114 หมู่ท่ี 9 ต. ทุ่งสุขลา โทร. 0 3849 0669
ชุมพร อนิเวสเตอร์ เซ็นเตอร์ 25/45 ถ.กรมหลวงชุมพร  โทร.  0 7757 0652‐3
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การเปิดเผยข้อมูลและคาํสงวนสิทธ์ิ 
 
ข้อมลูและเนือ้หาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัทําและเผยแพร่โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ภายใต้ข้อกําหนดของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  การอ้างถงึ “PST” ในรายงานฉบบันี ้ให้หมายความถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ยกเว้นมีการกําหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือทา่นได้รับหรืออา่นรายงานฉบบันีแ้ล้ว ท่านตกลงท่ีจะปฎิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อมลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้งานสว่นบคุคลเท่านัน้ โดยลิขสทิธ์ิเป็นกรรมสทิธ์ิของ PST แต่เพียงผู้ เดียว บริษัทฯ ขอสงวน
ลขิสทิธ์ิ ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีต่้อสาธารณชนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามคดัลอกหรือทําซํา้รายงานฉบบันี ้ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น โดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคดัลอกรายงานทัง้ฉบบัเพ่ือใช้เผยแพร่ภายในเทา่นัน้ หากทา่นได้รับรายงานฉบบันีโ้ดยไม่ได้ตัง้ใจ โปรดลบหรือทาํลายรายงานฉบบันี ้
และแจ้งกลบัผู้สง่ทนัที 
 
รายงานฉบบันีจ้ดัทําและเผยแพร่โดย PST เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงเท่านัน้  ข้อมลู หรือความคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบบันี ้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือ
เสนอแนะเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ การลงทนุ หรืออนพุนัธ์ใดๆ แตอ่ยา่งใด ข้อมลูและความคิดเห็นตา่งๆ ในรายงานฉบบันีท้าง PST พิจารณาแล้ววา่ 
ถกูต้องในขณะจดัพิมพ์ รายงานฉบบันีย้งัรวมถงึข้อมลูท่ีทาง PST ได้รับจากบคุคลที่สาม ซึง่แหลง่ท่ีมาของข้อมลูดงักลา่วโดยทัว่ไป มกัจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง 
PST ได้กําหนดขัน้ตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง แตท่ัง้นี ้ PST มิอาจรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่วได้  การ
ดําเนินการซือ้ขายโดยอ้างอิงรายงานฉบบันีถื้อเป็นความเสีย่งของนกัลงทนุแตเ่พียงผู้ เดียว โดย PST จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ผลท่ีตามมา ทัง้นีร้าคาหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์อาจ
มีเปลีย่นแปลงเคลื่อนไหวอยา่งรวดเร็วและเกินคาด และผลการดําเนินงานในอดีตไม่จําเป็นต้องเป็นเคร่ืองบง่ชีถ้งึผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
รายงานฉบบันืม้ิได้จดัทําขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีได้รับรายงานฉบบันี ้  นกั
ลงทนุจงึควรขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของทา่นเองในการวิเคราะห์ท่ีเป็นอิสระ เพ่ือประกอบการตดัสนิใจถงึความเหมาะสมในการเข้าลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ หรือกลยทุธ์การลงทนุใดๆ ท่ีกลา่วถงึ หรือแนะนําในรายงานฉบบันี ้ และพงึตระหนกัวา่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดขึน้จริง รายงานฉบบันีมิ้ได้มี
เจตนาเพ่ือใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูให้ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีอ้างถงึในรายงานดงักลา่วไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมลูท่ีอ้างถงึในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบั
นีอ้าจได้มาจากบริการข้อมลูการซือ้ขายและสถิติ และจากแหลง่ข้อมลูอืน่ๆ ซึง่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่มีความน่าเช่ือถอืได้  ทัง้นี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุม่บริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกนัความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว ด้วยเหตนุีจ้งึไมค่วรอ้างองิข้อมลูดงักลา่ว 
ทัง้นีค้วามเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา่ และราคาตา่งๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบบันีอ้้างองิตามวนัท่ีท่ีระบไุว้ในรายงานดงักลา่วเทา่นัน้ และอาจ
เปลีย่นแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ข้อสาํคญั:  ทา่นต้องรับทราบถงึข้อกําหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมลูและคําสงวนสทิธ์ิดงักลา่วนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการนํารายงาน
ฉบบันีไ้ปใช้ตอ่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและคําสงวนสทิธ์ดงักลา่วทกุประการ ทัง้นี ้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ที่กลา่วถงึในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้
 
การรับรอง:  นกัวิเคราะห์ท่ีจดัทํารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีข้อรับรองวา่ ความเห็นตา่งๆ ท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนกัวิเคราะห์ท่ีมีตอ่
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทบัซ้อน และไมมี่สว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะห์ได้รับทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และ
ในอนาคตเก่ียวข้องกบัการให้ความเหน็หรือคาํแนะนําเฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าที ่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีส้ามารถให้บริการธรุกรรมทางการเงินตา่งๆ แกอ่งค์กรตา่งๆ ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะกิจกรรม
เชิงพาณิชย์/วาณิชธนกิจ (รวมถงึการให้การสนบัสนนุ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกรรมการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์) และการเป็นนายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือธรุกรรมซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าที ่กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องในการจดัเตรียมหรือออก
รายงานฉบบันีอ้าจมีสว่นร่วมหรือลงทนุในการทําธรุกรรมกบับริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีปรากฎในรายงานเผยแพร่ฉบบันี ้ และอาจมีการให้บริการหรือขอทําธรุกิจกบับริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  นอกจากนี ้ PST หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องในการ
จดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจให้คาํแนะนําหรือบริการด้านการลงทนุแกบ่ริษัทดงักลา่ว และการลงทนุ หรือการลงทนุอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจปรากฎในรายงานเผยแพร่
ฉบบันี ้
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PST หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้
อาจมีการถือสถานะซือ้หรือขายเป็นครัง้คราวในหลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงในรายงานฉบบันี ้ หรือในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทฟิวเจอร์ส หรือออปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง ซือ้หรือขาย 
พร้อมทําการซือ้หรือขาย ณ ราคาท่ีกําหนด หรือเข้าร่วมในการทําธรุกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ดงักลา่ว และได้รับคา่นายหน้าหรือผลตอบแทนอื่นท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกรรมดงักลา่ว  เงินลงทนุอาจอยูใ่นรูปแบบสกลุเงินตา่งๆ เช่น สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ และยโูร ซึง่อาจมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุ
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ และยโูร หรือสกลุเงินตราตา่งประเทศอืน่ๆ กบัสกลุเงินท้องถ่ินของนกัลงทนุ ความผนัผวนดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่มลูคา่ ราคา หรือ
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 
 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท่ีอนญุาต PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าท่ี กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องใน
การจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจเข้าร่วมในธรุกรรมใด ๆ ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุเม่ือ หรืออาจมีการถือหุ้นไมว่า่จะมีนยัสาํคญัหรือไมก็่ตามในบริษัท และการลงทนุ หรือ
การลงทนุท่ีเก่ียวข้องที่กลา่วถงึในรายงานเผยแพร่ฉบบันี ้ ด้วยเหตนีุ ้ ข้อมลูที่ทาง PST หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST ได้รับ รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ี กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันีอ้าจไม่ได้ปรากฎในรายงานฉบบันี ้ โดย PST หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือมี
ความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้อาจดําเนินการตามหรือใช้ข้อมลู
ดงักลา่วก่อนหรือทนัทีหลงัจากมีการเผยแพร่รายงานฉบบันีภ้ายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนญุาต ทัง้นี ้ PST หรือบคุคลที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบั PST รวมถงึแต่ไม่
จํากดัเฉพาะเจ้าหน้าท่ี กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องในการจดัเตรียมหรือออกรายงานฉบบันี ้ อาจจดัทําเอกสารอืน่ซึง่อาจไม่มีความสอดคล้องกบัรายงานฉบบั
ดงักลา่ว หรือมีข้อสรุปที่แตกตา่งไปจากเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันี ้
 
ความเหมาะสมและความเสีย่ง:  รายงานฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูเทา่นัน้ มิได้จดัทําขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานการณ์ทางการเงิน หรือตามความต้องการ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ของผู้ ท่ีได้รับรายงานฉบบันี ้ หลกัทรัพย์บางหลกัทรัพย์อาจมีความเสีย่งสงู และอาจไม่เหมาะกบันกัลงทนุบางกลุม่ นกัลงทนุจงึควรใช้ดลุยพินิจของทา่นใน
การตดัสนิความเหมาะสมในการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีต้ามข้อกําหนดทางกฎหมาย ภาษี และบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบันกัลงทนุ และ
วตัถปุระสงค์หรือกลยทุธ์ในการลงทนุ ฐานะการเงิน และประสบการณ์ในการลงทนุของนกัลงทนุ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ 
รวมถงึปัจจยัอ่ืนๆ ทัง้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง อาจสง่ผลในเชิงบวกหรือลบตอ่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ได้  ทัง้นี ้ผลประกอบการในอดีตไม่จาํเป็นต้องเป็นเคร่ืองบง่ชีถ้งึ
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 
แหลง่ข้อมลู: ความสมบรูณ์ และความถกูต้องของข้อมลู  เนือ้หาสาระท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีอ้้างองิข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที ่PST และนกัวิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นวา่มี
ความน่าเช่ือถือ แตท่ัง้นี ้ PST และนกัวิเคราะห์ไมรั่บรองวา่ข้อมลูท่ีปรากฎอยู่ในรายงานฉบบันีมี้ความถกูต้องหรือมีความสมบรูณ์ ด้วยเหตนีุจ้งึไม่ควรอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว 
ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบบันีเ้ป็นความเห็นปัจจบุนั ณ วนัท่ีปรากฎในรายงานฉบบันี ้ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  นอกจากนี ้PST ไมไ่ด้
อยูภ่ายใต้ข้อผกูพนัใดๆ ในการปรับปรุงหรือทําให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั 
 
ข้อควรระวงั:  การลงทนุมีความเสีย่งสงูท่ีอาจทําให้เกิดความสญูเสยีจากการซือ้ขาย ด้วยเหตนีุ ้ นกัลงทนุจงึควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถงึความเหมาะสมในการลงทนุโดย
คํานงึถงึประสบการณ์ในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แหลง่เงินทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 
สาํหรับนกัลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้:  รายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นผลติภณัฑ์ของบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นนายจ้างของ
นกัวิเคราะห์ผู้ซึง่จดัทํารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้ โดยนกัวิเคราะห์ผู้ซึง่จดัทํารายงานบทเคราะห์ฉบบันีมี้ภมิูลาํเนาอยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกา และมิได้มีความเก่ียวข้องใดๆ 
กบันายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลในประเทศสหรัฐอเมริกาดงันัน้ นกัวิเคราะห์จงึไม่อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของนายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่จําเป็นต้องปฎิบติัตามข้อกําหนดการขึน้ทะเบียนของ FINRA หรือ กฎหรือระเบียบใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากสิง่
อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตอ่สือ่สารกบับริษัทท่ีปรากฎในอยูใ่นรายงาน การออกสือ่ และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ภายใต้ช่ือบญัชีของนกัวิเคราะห์  
 

รายงานฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพ่ือแจกจ่ายให้แก ่ “นกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่” เท่านัน้ตามท่ีให้คํานิยามใน Rule 15a-
6(b)(4) ภายใต้กฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการตีความดงักลา่วโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กลต) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั Rule 15a6(a)(2)  หากผู้ รับรายงานฉบบันีไ้ม่ได้เป็นเป็นนกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่ตามท่ีระบขุ้างต้น ก็มิ
ควรกระทําการใดๆ ตามรายงานฉบบันี ้และควรสง่รายงานฉบบันีก้ลบัคืนแก่ผู้สง่  นอกจากนี ้ห้ามคดัลอก ทําซํา้ และ/หรือสง่ตอ่ไปยงันกัลงทนุรายอืน่ในสหรัฐอเมริกา ท่ีไม่ได้
เป็นนกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่ 
 

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
สาํนกังานจดทะเบียนตัง้อยูท่ี่ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์ เลขท่ี 849 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
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