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ดัชนี 1,566.78 เปลี่ยนแปลง -0.07 จุด
มูลคาการซื้อขาย 20,319 ลบ.
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ยังคงไมไปไหน : ดัชนี SET index เชานี้เคลื่อนไหวในกรอบ
แคบ ปดภาคเชาที่ระดับ 1566.78 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายที่ไม
สูง นั ก เพราะตลาดยั งคงไรป จ จัย บวกใหม แต มี ปจ จั ย ลบจาก
ภายนอกเขามาเสริม เชน ความสัมพันธเชิงลบ ระหวางประเทศ
กาตาร กับอียิปต,บาหเรน,และซาอุดีอาระเบีย ตอความสัมพันธ
ทางการทูต และราคาน้ํามันดิบ แตคาดวาเปนเพียง sentiment
เชิงลบ ระยะสั้นเทานั้น
เงิ น บาทยั งแข็ งค าต อ : ค า เงิ น บาทยั ง คงมี ทิ ศ ทางแข็ ง ค า
เพิ่มขึ้น แมมีมาตรการจากธนาคารแหงประเทศไทยออกมา ที่
ผอนคลายใหเงินตราไหลออกไดมากขึ้น โดยมาจากการออนคา
ของเงินดอลลาร จากความกังวลทางการเมืองของสหรัฐ และเก็ง
กํ า ไรกั บ ถ อ ยคํ า ที่ นายโคมี่ จ ะออกมาประกาศเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวาง ปธน.ทรัมป และรัสเซียในวันพฤหัสนี้
พอรต ระยะสั้น : คงสถานะ BCH, BANPU, PSTC, BJC,
MTLS และ ขายทํ า กํา ไร JMART ( +12.01%) และตั้ ง ซื้ อ
MAJOR บายนี้ที่ราคา 32.5

Series/ ราคา
S50M17
988.30
IVLM17
37.20
GFM17
20,760
USDM17
33.99

กลยุทธ

สัญญาณขายที่เกิดตอเนื่องจากเมื่อวาน สงผลใหดัชนีถอยลง
มาในแดนลบอีกครั้ง แนวตานเดิมที่ 1568-1573 ก็ยังทําหนาที่
เปนแนวตานตอไป คาดบายมีโอกาสไหลลงตอ โดยใชแนวรับ
1560 และ 1555 จุด ตามลําดับ สามารถ Trading สั้นๆ ไดโดย
วางจุดถอยทันทีที่ผิดทาง
หุน/ราคา
ความเห็น
TVO
คาดผานจุดต่ําสุดไปแลว หลังเกิดสัญญาณซื้อ
31.25
จาก Modi. Sto. ที่จมอยูในเขต Oversold มา
นาน “เก็งกําไร” แนวรับ 30.50 แนวตาน
32.50- 33.00 Cut loss 30.00 บ.
SIRI
แรงซื้อเขาเปนระยะ บวกกับสัญญาณซื้อจาก
2.08
เครื่องมือทั้งระยะสั้นและกลาง คาดขึ้นตอไดไม
ยาก “เก็งกําไร” แนวรับ 2.04 แนวตาน 2.162.20 Cut loss 2.00 บ.
AMC
ติดเสน EMA-75 อยูนาน ในที่สุดก็ผานไดดวย
4.26
Volume หนาแนน พรอมสัญญาณหนุนจาก
เครื่องมือ คาดไปตอได “เก็งกําไร” แนวรับ
4.20 แนวตาน 4.36-4.40 Cut loss 4.16 บ.

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Short ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 990 จุด เปาหมาย
ทํากําไร 983 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 994 จุด
Long ที่เปดไว 37 บาท รอทํากําไรที่ 37.90 บาท
ตัดขาดทุนหากหลุด 36.70 บาท
Long ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 20,740 บาท
เปาหมายทํากําไร 20,900 บาท ตัดขาดทุนหาก
หลุด 20,670 บาท
สถานะตอนเชายังไมไดเปด บาย Short ที่ 34.04
บาท เปาหมายทํากําไร 33.97 บาท ตัดขาดทุน
เหนือ 34.07 บาท

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค

S50M17 / ราคาปด 988.30 จุด
เปลี่ยนแปลง -1.00 จุด

กราฟ 10 นาที แกวงตัวออกขาง สัญญาณบวกจากเครื่องมือ MACD
อยูใน Bearish Zone แนวโนมผันผวนอิงทางออนตัว รับ 986, 984
ตาน 990, 992 จุด
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนัน้ การตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ
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การเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์
ขอมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใตขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) การอางถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ ใหหมายความถึง บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ยกเวนมีการกําหนดเปนอยางอื่น เมื่อทานไดรับหรืออานรายงานฉบับนี้แลว ทานตกลงที่จะปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้
ขอมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชงานสวนบุคคลเทานั้น โดยลิขสิทธิ์เปนกรรมสิทธิ์ของ PST แตเพียงผูเดียว บริษัทฯ ขอสงวน
ลิขสิทธิ์ หามใชหรือเปดเผยขอมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต หามคัดลอกหรือทําซ้ํารายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดย
ไมไดรับอนุญาตจาก PST กอน ยกเวนการคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใชเผยแพรภายในเทานั้น หากทานไดรับรายงานฉบับนี้โดยไมไดต้งั ใจ โปรดลบหรือทําลายรายงานฉบับ
นี้ และแจงกลับผูสงทันที
รายงานฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดย PST เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเทานั้น ขอมูล หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไดเปนหรือถือเปนการชักชวนหรือ
เสนอแนะเพื่อวัตถุประสงคในการซื้อหรือขายหลักทรัพย การลงทุน หรืออนุพันธใดๆ แตอยางใด ขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแลววา
ถูกตองในขณะจัดพิมพ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงขอมูลที่ทาง PST ไดรับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลดังกลาวโดยทั่วไป มักจะมีการเปดเผยไวในรายงานดวย ทาง
PST ไดกําหนดขั้นตอนทีเ่ หมาะสม เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลดังกลาวถูกตอง แตทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได การ
ดําเนินการซื้อขายโดยอางอิงรายงานฉบับนี้ถือเปนความเสี่ยงของนักลงทุนแตเพียงผูเดียว โดย PST จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอผลที่ตามมา ทัง้ นี้ราคาหลักทรัพยและอนุพันธ
อาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและเกินคาด และผลการดําเนินงานในอดีตไมจําเปนตองเปนเครื่องบงชี้ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
รายงานฉบับนื้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไดรับรายงานฉบับนี้ นัก
ลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของทานเองในการวิเคราะหที่เปนอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเขาลงทุน
ในหลักทรัพย หรือกลยุทธการลงทุนใดๆ ที่กลาวถึง หรือแนะนําในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักวาคาดการณแนวโนมในอนาคตอาจไมเกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มิไดมี
เจตนาเพื่อใชหรือถือเปนการเสนอขายหรือชักจูงใหทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยที่อางถึงในรายงานดังกลาวไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอมูลที่อางถึงในรายงานบทวิเคราะห
ฉบับนี้อาจไดมาจากบริการขอมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามีความนาเชื่อถือได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุมบริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ดวยเหตุนี้จึงไมควรอางอิงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา และราคาตางๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อางอิงตามวันที่ทรี่ ะบุไวในรายงานดังกลาวเทานั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ขอสําคัญ: ทานตองรับทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์ดังกลาวนี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห การรับและการนํารายงาน
ฉบับนี้ไปใชตอตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธดังกลาวทุกประการ ทั้งนี้ ทานสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูออก
หลักทรัพยและหลักทรัพยที่กลาวถึงในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้
การรับรอง: นักวิเคราะหที่จัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ขอรับรองวา ความเห็นตางๆ ที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้เปนมุมมองสวนตัวของนักวิเคราะหที่มีตอ
บริษัทผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพยดังกลาว โดยที่นักวิเคราะหมิไดมีผลประโยชนทับซอน และไมมีสวนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะหไดรับทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
ในอนาคตเกี่ยวของกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยูในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือผูที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้สามารถใหบริการธุรกรรมทางการเงินตางๆ แกองคกรตางๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
กิจกรรมเชิงพาณิชย/วาณิชธนกิจ (รวมถึงการใหการสนับสนุน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกรรมการจัดจําหนายหลักทรัพย) และการเปนนายหนาคาหลักทรัพยหรือธุรกรรม
ซือ้ ขายหลักทรัพย ทั้งนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม
หรือออกรายงานฉบับนี้อาจมีสวนรวมหรือลงทุนในการทําธุรกรรมกับบริษัทผูออกหลักทรัพยที่ปรากฎในรายงานเผยแพรฉบับนี้ และอาจมีการใหบริการหรือขอทําธุรกิจกับ
บริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาว นอกจากนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจใหคําแนะนําหรือบริการดานการลงทุนแกบริษัทดังกลาว และการลงทุน หรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่อาจปรากฎใน
รายงานเผยแพรฉบับนี้
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PST หรือบุคคลที่เกีย่ วของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้
อาจมีการถือสถานะซื้อหรือขายเปนครั้งคราวในหลักทรัพยที่อางอิงในรายงานฉบับนี้ หรือในสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทฟวเจอรส หรือออปชั่นที่เกี่ยวของ ซื้อหรือขาย
พรอมทําการซื้อหรือขาย ณ ราคาที่กําหนด หรือเขารวมในการทําธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว และไดรับคานายหนาหรือผลตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมดังกลาว เงินลงทุนอาจอยูในรูปแบบสกุลเงินตางๆ เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และยูโร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ และยูโร หรือสกุลเงินตราตางประเทศอื่นๆ กับสกุลเงินทองถิ่นของนักลงทุน ความผันผวนดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคา ราคา หรือ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจเขารวมในธุรกรรมใด ๆ ดังกลาวขางตนไดทุกเมื่อ หรืออาจมีการถือหุนไมวาจะมีนัยสําคัญหรือไมก็ตามในบริษัท และการลงทุน
หรือการลงทุนที่เกี่ยวของที่กลาวถึงในรายงานเผยแพรฉบับนี้ ดวยเหตุนี้ ขอมูลที่ทาง PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST ไดรับ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
เจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจไมไดปรากฎในรายงานฉบับนี้ โดย PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้ อาจดําเนินการตามหรือใชขอมูล
ดังกลาวกอนหรือทันทีหลังจากมีการเผยแพรรายงานฉบับนี้ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต ทั้งนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไม
จํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้ อาจจัดทําเอกสารอื่นซึ่งอาจไมมีความสอดคลองกับรายงานฉบับ
ดังกลาว หรือมีขอสรุปที่แตกตางไปจากเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้
ความเหมาะสมและความเสี่ยง: รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเทานั้น มิไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน สถานการณทางการเงิน หรือตามความ
ตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผูที่ไดรับรายงานฉบับนี้ หลักทรัพยบางหลักทรัพยอาจมีความเสี่ยงสูง และอาจไมเหมาะกับนักลงทุนบางกลุม นักลงทุนจึงควรใชดุลยพินิจของ
ทานในการตัดสินความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพยที่อางถึงในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ตามขอกําหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชีที่เกี่ยวของกับนักลงทุน และ
วัตถุประสงคหรือกลยุทธในการลงทุน ฐานะการเงิน และประสบการณในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรืออัตรา
ดอกเบี้ย รวมถึงปจจัยอื่นๆ ทั้งดานการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง อาจสงผลในเชิงบวกหรือลบตอมูลคาของหลักทรัพยได ทั้งนี้ ผลประกอบการในอดีตไมจําเปนตองเปน
เครื่องบงชี้ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
แหลงขอมูล: ความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูล เนื้อหาสาระที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้อางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลที่ PST และนักวิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวามี
ความนาเชื่อถือ แตทั้งนี้ PST และนักวิเคราะหไมรับรองวาขอมูลที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้มีความถูกตองหรือมีความสมบูรณ ดวยเหตุนี้จึงไมควรอางอิงขอมูลดังกลาว
ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เปนความเห็นปจจุบัน ณ วันที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา นอกจากนี้ PST
ไมไดอยูภายใตขอผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือทําใหขอมูลเปนปจจุบัน
ขอควรระวัง: การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําใหเกิดความสูญเสียจากการซือ้ ขาย ดวยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุนโดย
คํานึงถึงประสบการณในการลงทุน วัตถุประสงคในการลงทุน แหลงเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น: รายงานบทวิเคราะหฉบับนี้เปนผลิตภัณฑของบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนายจางของ
นักวิเคราะหผูซึ่งจัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ โดยนักวิเคราะหผูซึ่งจัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้มีภูมิลําเนาอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และมิไดมีความเกี่ยวของ
ใดๆ กับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยที่อยูภายใตการกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น นักวิเคราะหจึงไมอยูภายใตการกํากับดูแลของนายหนาหรือตัวแทน
ซื้อขายหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา และไมจําเปนตองปฎิบัติตามขอกําหนดการขึ้นทะเบียนของ FINRA หรือ กฎหรือระเบียบใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารกับบริษัทที่ปรากฎในอยูในรายงาน การออกสื่อ และการซื้อขายหลักทรัพยภายใตชอื่ บัญชีของนักวิเคราะห
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อแจกจายใหแก “นักลงทุนสถาบันรายใหญ” เทานั้นตามที่ใหคํานิยามใน Rule 15a6(b)(4) ภายใตกฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการตีความดังกลาวโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา (กลต) ที่เกีย่ วเนื่องกับ Rule 15a6(a)(2) หากผูรับรายงานฉบับนี้ไมไดเปนเปนนักลงทุนสถาบันรายใหญตามที่ระบุ
ขางตน ก็มิควรกระทําการใดๆ ตามรายงานฉบับนี้ และควรสงรายงานฉบับนี้กลับคืนแกผูสง นอกจากนี้ หามคัดลอก ทําซ้ํา และ/หรือสงตอไปยังนักลงทุนรายอื่นใน
สหรัฐอเมริกา ที่ไมไดเปนนักลงทุนสถาบันรายใหญ
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูที่ชั้น 15 อาคารวรวัฒน เลขที่ 849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

