สองตลาด...ภาคบาย

7 กรกฎาคม 2560
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 662 635 1700 ตอ 486

การเคลื่อนไหวภาคเชาของตลาดหุนในภูมิภาค

ตลาดหุน

แนวโนมตลาดหุนไทยภาคบายในเชิงเทคนิค
ดัชนี 1,567.85 เปลี่ยนแปลง -1.79 จุด
มูลคาการซื้อขาย 15,992 ลบ.

World Index changes
Updated on

07 Jul 2017 (12:58 PM)
Source: Bloomberg

FTSE* -0.41%

NIKKEI -0.42%
SSEC +0.01%

NASDAQ* -1%

HANG SENG -0.34%

DOW* -0.74%

SET -0.11%

DJ Futures +0.01%

STI -0.19%
KLI1 -0.51%

JCI -0.01%
ASX 200 -0.91%

* Markets are still closed

แนวโนมภาคบาย: ระวังแรงขายทํากําไรกอนหยุดยาว

 จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ: คืนนี้มีการประกาศตัวเลขการจาง
งานนอกภาคเกษตร ที่ตลาดใชเปนหนึ่งในตัวชี้วัดการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของเฟด แมคาดการณการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะอยู
ชวงเดือนธ.ค. แตหากตัวเลขดังกลาวออกมาดีกวาที่คาด อาจสงผล
ตอการแข็งคาของดอลลารสหรัฐ ทําใหบาทกลับมาอ อนคาในเชิง
เปรี ย บเที ย บในระยะสั้ น ซึ่ ง จะกดดั น การฟ น ตั ว ของหุ น ไทยใน
ภาวะการปรับฐานได
 ใชแนว 1560 เปนจุดถอย: SET Index ปรับตัวลงเล็กนอยในเชานี้
ขณะที่ไมมีปจจัยใหมที่เดนชัด แตหากดัชนีไมสามารถยืนเหนือ 1560
จุดไดในวันนี้ แนะนําลดพอรตการลงทุนออกมาดูสถานการณกอน
เนื่องจากตลาดไทยจะปดทําการตอเนื่องในวันจันทร อาจมีแรงขาย
ทํากําไรออกมาใหเห็นทายตลาด มองกรอบบายนี้ 1560-1575 จุด
 พอรตระยะสั้น: คงสถานะ MAJOR, ILINK, BCH, KKP, KAMART
และ Short DTAC, Short RS

Series/ ราคา
S50U17
987.30
THAIU17
19.81
GFQ17
19,850
USDU17
34.09

กลยุทธ

ทรงตัวในกรอบแคบตลอดชวงเชา แตสัญญาณจากเครื่องมือ
ยังใหน้ําหนักในทางลบ เบื้องตนยังใหรอสัญญาณซื้อที่แนวรับ
บริ เ วณ 1565 และ 1560 จุ ด (ต่ํ า กว า นี้ ถ อย) พร อ มปรั บ
แนวตานลงมาเปน 1570 และ 1575 จุด
หุน/ราคา
ความเห็น
ORI
จั ด ว า ราคายั ง อยู ใ นช ว งสร า งฐาน แต เ ริ่ ม มี
14.50
สัญญาณซื้อจาก Modi. Sto. และ volume เขา
นาซื้อดักรีบาวด “เก็งกําไร” แนวรับ 14.20
แนวตาน 15.00 Cut loss 14.00 บ.
SINGER ไดสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและ
12.30
กลาง จนราคาตั ด ผ า น EMA-75 ขึ้ น มาได
แนวโนมดี “เก็งกําไร” แนวรับ 12.10 แนวตาน
12.70, 13.00 Cut loss 11.90 บ.
COM7
ราคาเริ่มยกตัวขึ้นจาก low ดวยแรงซื้อที่ไหล
11.20
กลั บ เข า มาหนุ น มี โ อกาสปรั บ ตั ว ขึ้ น ทดสอบ
EMA-25 วัน “เก็งกําไร” แนวรับ 11.00
แนวตาน 11.50 Cut loss 10.80 บ.

ตลาดอนุพันธ

ความเห็น
Short ที่เปดไว 992 จุด รอทํากําไรที่ 983 จุด หรือ
ปดความเสี่ยงหากกลับมาเหนือจุดเขา
Long ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 19.70 บาท
เปาหมายทํากําไร 20.30 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด
19.40 บาท
Short ยังไมไ ด รอเปดอีกครั้งที่ 19,900 บาท
เปาหมายทํากําไร 19,770 บาท ตัดขาดทุนเหนือ
19,970 บาท
Long ยังไมได รอเปดอีกครั้งที่ 34.04 บาท หรือ
ต่ํากวา เปาหมายทํากําไร 34.12 บาท ตัดขาดทุน
หากหลุด 34 บาท

อนุพันธเดนเชิงเทคนิค
S50U17 / ราคาปด 987.30 จุด
เปลี่ยนแปลง –1.00 จุด

หลังจากที่ราคาไดปรับตัวลงมาในชวงเปดตลาดและก็ไดทรงตัวอยูใน
กรอบระหวาง 986.7-988.0 เครื่องมือ MACD ยังคงอยูใตเสน ZeroLine มีแนวโนมที่จะลงมากกวาขึ้น รับ 986.70, 986.00 จุด ตาน
988.80, 990.00 จุด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนเทานั้น ซึ่งผูจัดทําไดแสดงความคิดเห็นตามขอมูลที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามผูจัดทํา
ไมสามารถรับประกันความสมบูรณและถูกตองของขอมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชรายงานฉบับนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการตัดสินใจในการใชรายงานฉบับนี้จึงขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูใชเปนสําคัญ

Disclaimer
สองตลาด...ภาคบาย6 มกราคม 2558
การเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์
ขอมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใตขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) การอางถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ ใหหมายความถึง บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ยกเวนมีการกําหนดเปนอยางอื่น เมื่อทานไดรบั หรืออานรายงานฉบับนี้แลว ทานตกลงที่จะปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้
ขอมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชงานสวนบุคคลเทานั้น โดยลิขสิทธิ์เปนกรรมสิทธิ์ของ PST แตเพียงผูเดียว บริษัทฯ ขอสงวน
ลิขสิทธิ์ หามใชหรือเปดเผยขอมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต หามคัดลอกหรือทําซ้ํารายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดย
ไมไดรับอนุญาตจาก PST กอน ยกเวนการคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใชเผยแพรภายในเทานั้น หากทานไดรับรายงานฉบับนี้โดยไมไดตั้งใจ โปรดลบหรือทําลายรายงานฉบับ
นี้ และแจงกลับผูสงทันที
รายงานฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดย PST เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเทานัน้ ขอมูล หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไดเปนหรือถือเปนการชักชวนหรือ
เสนอแนะเพื่อวัตถุประสงคในการซื้อหรือขายหลักทรัพย การลงทุน หรืออนุพันธใดๆ แตอยางใด ขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแลววา
ถูกตองในขณะจัดพิมพ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงขอมูลทีท่ าง PST ไดรับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลดังกลาวโดยทั่วไป มักจะมีการเปดเผยไวในรายงานดวย ทาง
PST ไดกําหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลดังกลาวถูกตอง แตทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได การ
ดําเนินการซื้อขายโดยอางอิงรายงานฉบับนี้ถือเปนความเสี่ยงของนักลงทุนแตเพียงผูเดียว โดย PST จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคาหลักทรัพยและอนุพันธ
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 บริษัทหลักทรัพยฟล ลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุมบริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ดวยเหตุนี้จึงไมควรอางอิงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา และราคาตางๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อางอิงตามวันที่ที่ระบุไวในรายงานดังกลาวเทานั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ขอสําคัญ: ทานตองรับทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์ดังกลาวนี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห การรับและการนํารายงาน
ฉบับนี้ไปใชตอตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธดังกลาวทุกประการ ทั้งนี้ ทานสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูออก
หลักทรัพยและหลักทรัพยที่กลาวถึงในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้
การรับรอง: นักวิเคราะหที่จัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ขอรับรองวา ความเห็นตางๆ ที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้เปนมุมมองสวนตัวของนักวิเคราะหที่มีตอ
บริษัทผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพยดังกลาว โดยที่นักวิเคราะหมิไดมีผลประโยชนทับซอน และไมมีสวนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะหไดรับทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
ในอนาคตเกี่ยวของกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยูในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทหลักทรัพยฟล ลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือผูที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้สามารถใหบริการธุรกรรมทางการเงินตางๆ แกองคกรตางๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
กิจกรรมเชิงพาณิชย/วาณิชธนกิจ (รวมถึงการใหการสนับสนุน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกรรมการจัดจําหนายหลักทรัพย) และการเปนนายหนาคาหลักทรัพยหรือธุรกรรม
ซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม
หรือออกรายงานฉบับนี้อาจมีสวนรวมหรือลงทุนในการทําธุรกรรมกับบริษัทผูออกหลักทรัพยที่ปรากฎในรายงานเผยแพรฉบับนี้ และอาจมีการใหบริการหรือขอทําธุรกิจกับ
บริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาว นอกจากนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจใหคําแนะนําหรือบริการดานการลงทุนแกบริษัทดังกลาว และการลงทุน หรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่อาจปรากฎใน
รายงานเผยแพรฉบับนี้

Disclaimer
สองตลาด...ภาคบาย6 มกราคม 2558
PST หรือบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ PST รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้
อาจมีการถือสถานะซื้อหรือขายเปนครั้งคราวในหลักทรัพยที่อางอิงในรายงานฉบับนี้ หรือในสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทฟวเจอรส หรือออปชั่นที่เกี่ยวของ ซื้อหรือขาย
พรอมทําการซื้อหรือขาย ณ ราคาที่กําหนด หรือเขารวมในการทําธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว และไดรับคานายหนาหรือผลตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมดังกลาว เงินลงทุนอาจอยูใ นรูปแบบสกุลเงินตางๆ 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: การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําใหเกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย 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 และการซื้อขายหลักทรัพยภายใตชื่อบัญชีของนักวิเคราะห
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อแจกจายใหแก “นักลงทุนสถาบันรายใหญ” เทานั้นตามที่ใหคํานิยามใน Rule 15a6(b)(4) ภายใตกฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการตีความดังกลาวโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา (กลต) ที่เกี่ยวเนื่องกับ Rule 15a6(a)(2) หากผูรับรายงานฉบับนี้ไมไดเปนเปนนักลงทุนสถาบันรายใหญตามที่ระบุ
ขางตน ก็มิควรกระทําการใดๆ ตามรายงานฉบับนี้ และควรสงรายงานฉบับนี้กลับคืนแกผูสง นอกจากนี้ หามคัดลอก ทําซ้ํา และ/หรือสงตอไปยังนักลงทุนรายอืน่ ใน
สหรัฐอเมริกา ที่ไมไดเปนนักลงทุนสถาบันรายใหญ
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูที่ชั้น 15 อาคารวรวัฒน เลขที่ 849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

