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การเคลื่อนไหวภาคเช้ าของตลาดหุ้นในภมิู ภาค

ตลาดหุ้น

World Index changes
Updated on

24 Feb 2015 (12:48 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* -0.04%
NASDAQ* 0.1%

DAX* +0.73%

แนวโน้ มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ ายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,602.33 เปลี่ยนแปลง +8.44จุด
มลค่
ู าการซือ้ ขาย 29,826ลบ.

NIKKEI +0.52%
SSEC* Closed
HANG SENG -0.43%

DOW* -0.13%

SET +0.53%

DJ Futures +0.05%

STI +0.22%
KLI1 +0.24%

JCI +0.26%
ASX 200 +0.32%

* Markets are still closed

แนวโน้ มภาคบ่ าย: แกว่งในกรอบต่อไป

 ตลาดหุ้นไทยเช้ านี ้ยังทรงตัวในกรอบ ขณะยังจับตาความชัดเจนของ
นโยบายปฎิ รูปเศรษฐกิจของกรี ซเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือกับกลุ่ม
ทรอยก้ า และการแถลงของปธ. เฟด ที่จะเริ่มในวันนี ้
 ขณะปั จจัยภายในใกล้ สิ ้นสุดการประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี ้
ทังนี
้ ้ดัชนีความเชื่อมัน่ อุตสาหกรรมเดือนม.ค. ปรับลดลงเป็ นครัง้ แรก
ในรอบ 4 เดือน โดยยังคงต้ องติดตามตัวเลขการส่งออกในวันพรุ่งนี ้
 ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับเข้ ามาซื ้อของต่างชาติ ขณะสัปดาห์หน้ า
จะเริ่ มมีการใช้ มาตรการ QE ยุโรป ยังคงคาดเงินทุนจากต่างชาติยงั
ไม่ไหลกลับเข้ ามาลงทุนเร็วมากนัก
 มองบ่ายนี ้ยังแกว่งผันผวนในกรอบต่อไป ขณะคาด Downside ยังคง
จํากัด หลังเข้ าสูฤ่ ดูปันผล มองกรอบบ่ายนี ้ 1590-1610
 กลยุทธ์ ระยะสันมองเน้
้
นสะสมหุ้นปั นผลช่วงอ่อนตัว ทางฝ่ ายแนะนํา
SPALI อีกทังยั
้ งสามารถเก็งกําไร JAS หลังประกาศจ่ายปั นผล 1.5
บาท/หุ้นหรื อกว่า 16%

Series/ ราคา
S50H15
1,049.20
IVLH15
25.50
GFG15
18,670
BRH15
1,925
USDH15
32.62

กลยุทธ์

ตลาดอนุพนั ธ์

ความเห็น
Long เปิ ดได้ ตอนเช้ าที่ 1,044 จุด รอทํากําไร
1,050 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 1,042 จุด
Short ตอนเช้ ายังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ ATO
เป้าหมายทํากําไร 24.50 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุด
เปิ ด 0.50 บาท
Short ตอนเช้ ายังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ 18,800
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,880 บาท
Short ตอนเช้ ายังไม่ได้ รอเปิ ดอีกครัง้ ที่ 1,950
บาท ตัดขาดทุนเหนือ 1,960 บาท
Long ที่เปิ ดไว้ 32.60 บาท รอทํากําไร 32.70 บาท
ตัดขาดทุนหากหลุด 32.58 บาท

ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ 662 635 1700 ต่ อ 486

กราฟ 60 นาที ฟื น้ ตัวสลับขึน้ มา ส่วนเครื่ องมือ Modi. Sto ก็ให้
สัญ ญาณบวกได้ อี ก ครั ง้ อย่ า งไรก็ ต าม มองกรอบการแกว่ ง ตัว ยัง
ค่อนข้ างจํากัด จากแนวโน้ มระยะสันที
้ ่เป็ น Sideways โดยมีแนวรับ
1595, 1585 แนวต้ าน 1610, 1620 จุด
หุ้น/ราคา
ความเห็น
SUSCO ดีดตัวขึน้ หลังพักฐานอยู่หลายวัน MACD ให้
4.00
สัญญาณซื ้อเหนือเส้ น Zero Line แนวโน้ มดี
“เก็งกําไร” แนวรับ 3.94 แนวต้ าน 4.10, 4.28
cut loss 3.88 บ.
KAMART ขยั บ ขึ น้ พร้ อมสั ญ ญาณบวกในเครื่ องมื อ
7.25
Modi.Sto ที่กลับมายืนเหนือเส้ น 50 อีกครัง้ “เก็ง
กําไร” แนวรับ 7.10 แนวต้ าน 7.55, 7.80 cut
loss 7.00 บ.
STAR
เริ่ มปรับขึ ้นอีกครัง้ เหนือ EMA ระยะสันที
้ ่เรี ยงตัว
4.32
แบบ Bullish ลุ้นขึ ้นต่อ “เก็งกําไร” แนวรับ 4.26
แนวต้ าน 4.50, 4.80 cut loss 4.18 บ.

อนุพันธ์ เด่ นเชิงเทคนิค
S50H15 / ราคาปิ ด 1049.20 จุด
เปลี่ยนแปลง +2.90 จุด

กราฟ 10 นาที รี บาวด์ขึน้ มาได้ บ้าง ส่วนเครื่ องมือ MACD ให้
สัญญาณบวกใต้ เส้ น Zero Line แนวโน้ มทรงตัวในกรอบ SidewaysSideways Down แนวรับ 1044, 1040 ต้ าน 1054, 1060 จุด
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การเปิ ดเผยข้ อมลและคํ
าสงวนสิทธิ์
ู
ข้ อมูลและเนื ้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้จัดทําและเผยแพร่ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใต้ ข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การอ้ างถึง “PST” ในรายงานฉบับนี ้ ให้ หมายความถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ยกเว้ นมีการกําหนดเป็ นอย่างอื่น เมื่อท่านได้ รับหรื ออ่านรายงานฉบับนี ้แล้ ว ท่านตกลงที่จะปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลและเนื ้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ งานส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยลิขสิทธิ์เป็ นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริ ษัทฯ ขอสงวน
ลิขสิทธิ์ ห้ ามใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลและเนื ้อหาสาระในรายงานฉบับนี ้ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามคัดลอกหรื อทําซํ ้ารายงานฉบับนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน โด
ไม่ได้ รับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเว้ นการคัดลอกรายงานทังฉบั
้ บเพื่อใช้ เผยแพร่ภายในเท่านัน้ หากท่านได้ รับรายงานฉบับนี ้โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ โปรดลบหรื อทําลายรายงานฉบับ
นี ้ และแจ้ งกลับผู้ส่งทันที
รายงานฉบับนี ้จัดทําและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเท่านัน้ ข้ อมูล หรื อความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี ้ ไม่ได้ เป็ นหรื อถือเป็ นการชักชวนหรื อ
เสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ การลงทุน หรื ออนุพนั ธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้ อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้ทาง PST พิจารณาแล้ วว่า
ถูกต้ องในขณะจัดพิมพ์ รายงานฉบับนี ้ยังรวมถึงข้ อมูลที่ทาง PST ได้ รับจากบุคคลที่สาม ซึง่ แหล่งที่มาของข้ อมูลดังกล่าวโดยทัว่ ไป มักจะมีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานด้ วย ทาง
PST ได้ กําหนดขันตอนที
้
่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง แต่ทงนี
ั ้ ้ PST มิอาจรับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าวได้ การ
ดําเนินการซื ้อขายโดยอ้ างอิงรายงานฉบับนี ้ถือเป็ นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่ตามมา ทังนี
้ ้ราคาหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์
อาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการดําเนินงานในอดีตไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
รายงานฉบับนื ้มิได้ จดั ทําขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้ องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่ได้ รับรายงานฉบับนี ้ นัก
ลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของท่านเองในการวิเคราะห์ที่เป็ นอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเข้ าลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรื อกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรื อแนะนําในรายงานฉบับนี ้ และพึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคตอาจไม่เกิดขึ ้นจริ ง รายงานฉบับนี ้มิได้ มี
เจตนาเพื่อใช้ หรื อถือเป็ นการเสนอขายหรื อชักจูงให้ ทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานดังกล่าวไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้ อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์
ฉบับนี ้อาจได้ มาจากบริ การข้ อมูลการซื ้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ซึง่ ทางบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทใดๆ ในกลุม่ บริ ษัทฯ/บริ ษัทในเครื อไม่รับประกันความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว ด้ วยเหตุนี ้จึงไม่ควรอ้ างอิงข้ อมูล
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี ้อ้ างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ ในรายงานดังกล่าวเท่านัน้
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อสําคัญ: ท่านต้ องรับทราบถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้ อมูลและคําสงวนสิทธิ์ดงั กล่าวนี ้ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการนํารายงาน
้ ้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ ษัทผู้ออก
ฉบับนี ้ไปใช้ ตอ่ ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้ อมูลและคําสงวนสิทธ์ดงั กล่าวทุกประการ ทังนี
หลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
การรับรอง: นักวิเคราะห์ที่จดั ทํารายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ขอรับรองว่า ความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้เป็ นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ที่มีต่อ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยที่นกั วิเคราะห์มิได้ มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และไม่มีสว่ นใดของผลตอบแทนที่นกั วิเคราะห์ได้ รับทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และ
ในอนาคตเกี่ยวข้ องกับการให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้สามารถให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ โลก ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์/วาณิชธนกิจ (รวมถึงการให้ การสนับสนุน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อธุรกรรมการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์) และการเป็ นนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์หรื อธุรกรรม
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยม
หรื อออกรายงานฉบับนี ้อาจมีสว่ นร่ วมหรื อลงทุนในการทําธุรกรรมกับบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ปรากฎในรายงานเผยแพร่ฉบับนี ้ และอาจมีการให้ บริ การหรื อขอทําธุรกิจกับ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว นอกจากนี ้ PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้อาจให้ คําแนะนําหรื อบริ การด้ านการลงทุนแก่บริ ษัทดังกล่าว และการลงทุน หรื อการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่อาจปรากฎใน
รายงานเผยแพร่ ฉบับนี ้
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PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้
อาจมีการถือสถานะซื ้อหรื อขายเป็ นครัง้ คราวในหลักทรัพย์ที่อ้างอิงในรายงานฉบับนี ้ หรื อในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าประเภทฟิ วเจอร์ ส หรื อออปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง ซื ้อหรื อขาย
พร้ อมทําการซื ้อหรื อขาย ณ ราคาที่กําหนด หรื อเข้ าร่ วมในการทําธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ดงั กล่าว และได้ รับค่านายหน้ าหรื อผลตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว เงินลงทุนอาจอยูใ่ นรูปแบบสกุลเงินต่างๆ เช่น สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ และยูโร ซึง่ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุล
เงินดอลล่าร์ สหรัฐ และยูโร หรื อสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ กับสกุลเงินท้ องถิ่นของนักลงทุน ความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่า ราคา หรื อ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้อาจเข้ าร่ วมในธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ เมื่อ หรื ออาจมีการถือหุ้นไม่วา่ จะมีนยั สําคัญหรื อไม่ก็ตามในบริ ษัท และการลงทุน
หรื อการลงทุนที่เกี่ยวข้ องที่กล่าวถึงในรายงานเผยแพร่ฉบับนี ้ ด้ วยเหตุนี ้ ข้ อมูลที่ทาง PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST ได้ รับ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้อาจไม่ได้ ปรากฎในรายงานฉบับนี ้ โดย PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมี
ความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้ อาจดําเนินการตามหรื อใช้ ข้อมูล
้ ้ PST หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั PST รวมถึงแต่ไม่
ดังกล่าวก่อนหรื อทันทีหลังจากมีการเผยแพร่ รายงานฉบับนี ้ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต ทังนี
จํากัดเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการจัดเตรี ยมหรื อออกรายงานฉบับนี ้ อาจจัดทําเอกสารอื่นซึง่ อาจไม่มีความสอดคล้ องกับรายงานฉบับ
ดังกล่าว หรื อมีข้อสรุปที่แตกต่างไปจากเนื ้อหาสาระในรายงานฉบับนี ้
ความเหมาะสมและความเสี่ยง: รายงานฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเท่านัน้ มิได้ จดั ทําขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรื อตามความ
ต้ องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผู้ที่ได้ รับรายงานฉบับนี ้ หลักทรัพย์บางหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนบางกลุม่ นักลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจของ
ท่านในการตัดสินความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับนักลงทุน และ
วัตถุประสงค์หรื อกลยุทธ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรื ออัตรา
ดอกเบี ้ย รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทังด้
้ านการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลในเชิงบวกหรื อลบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ได้ ทังนี
้ ้ ผลประกอบการในอดีตไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
เครื่ องบ่งชี ้ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
แหล่งข้ อมูล: ความสมบูรณ์ และความถูกต้ องของข้ อมูล เนื ้อหาสาระที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี ้อ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่ PST และนักวิเคราะห์พิจารณาแล้ วเห็นว่ามี
ความน่าเชื่อถือ แต่ทงนี
ั ้ ้ PST และนักวิเคราะห์ไม่รับรองว่าข้ อมูลที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี ้มีความถูกต้ องหรื อมีความสมบูรณ์ ด้ วยเหตุนี ้จึงไม่ควรอ้ างอิงข้ อมูลดังกล่าว
ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี ้เป็ นความเห็นปั จจุบนั ณ วันที่ปรากฎในรายงานฉบับนี ้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า นอกจากนี ้ PST
ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ข้อผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรื อทําให้ ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั
ข้ อควรระวัง: การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้ เกิดความสูญเสียจากการซื ้อขาย ด้ วยเหตุนี ้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุนโดย
คํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านัน:้ รายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นนายจ้ างของ
นักวิเคราะห์ผ้ ซู งึ่ จัดทํารายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ โดยนักวิเคราะห์ผ้ ซู งึ่ จัดทํารายงานบทเคราะห์ฉบับนี ้มีภมู ิลําเนาอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา และมิได้ มีความเกี่ยวข้ องใดๆ
กับนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริ กาดังนัน้
นักวิเคราะห์จงึ ไม่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และไม่จําเป็ นต้ องปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดการขึ ้นทะเบียนของ FINRA หรื อ กฎหรื อระเบียบใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทที่ปรากฎในอยู่ในรายงาน การออกสื่อ และการซื ้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ ชื่อบัญชีของนักวิเคราะห์
รายงานฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อแจกจ่ายให้ แก่ “นักลงทุนสถาบันรายใหญ่” เท่านันตามที
้
่ให้ คํานิยามใน Rule 15a6(b)(4) ภายใต้ กฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และการตีความดังกล่าวโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (กลต) ที่เกี่ยวเนื่องกับ Rule 15a6(a)(2) หากผู้รับรายงานฉบับนี ้ไม่ได้ เป็ นเป็ นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ตามที่ระบุ
ข้ างต้ น ก็มิควรกระทําการใดๆ ตามรายงานฉบับนี ้ และควรส่งรายงานฉบับนี ้กลับคืนแก่ผ้ สู ่ง นอกจากนี ้ ห้ ามคัดลอก ทําซํ ้า และ/หรื อส่งต่อไปยังนักลงทุนรายอื่นใน
สหรัฐอเมริ กา ที่ไม่ได้ เป็ นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานจดทะเบียนตังอยู
้ ่ที่ชนั ้ 15 อาคารวรวัฒน์ เลขที่ 849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

