
ยังไม่แน่นอน

1539.84 1535 1555

หุ้นแนะน ำเช้ำวันน้ี

 SET Index ภำพในกรอบ 60 นำที ดัชนีย ่ำโซนแนวรับ 1530-1535 จุด โดยทิศทำงแนวโน้มยังมี
โอกำสลงมำกกว่ำ จำกเส้น EMA13-EMA34 ท่ีปรับตัวต ่ำลงกว่ำเส้น EMA89 และถ่ำงออกจำก
กัน บ่งช้ีถึงแนวโน้มขำลงท่ียังแข็งแกร่ง แต่ MACD-Histogram เร่ิมแผ่ว อำจเห็นกำรรีบำวด์
ส้ันๆ แล้วปรับตัวลงต่อได้ โดยโซนกำรรีบำวด์อยู่ท่ี 1555-1560 จุด

 กลยุทธ์กำรลงทุน : ทำงฝ่ำยแนะน ำขำยท ำก ำไรหุ้นท่ีปรับตัวข้ึนมำก่อนหน้ำน้ี และรอจังหวะว่ำ
ดัชนีจะสำมำรถยืนแนวรับ 1520 จุดได้หรือไม่ หำกยืนได้ให้ทยอยสะสมเพ่ือเก็งก ำไรรอบใหม่
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SABINA
ท่ีมำ Chart : TQ Professional, TradingView
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M TIPH



 SABINA ภำพในกรอบวัน โมเมนตัวในแดนบวกแข็งแกร่งจำกเส้น EMA ท่ีเรียงตัวกันจำกน้อยไป
มำกและถ่ำงออกจำกกันมำกข้ึนบ่งช้ีถึงขำข้ึนแข็งแกร่ง สอดรับรำคำท่ีท ำ New High ต่อเน่ือง รอ
จังหวะรำคำย่อตัวลงมำท่ีแนวรับแล้วซ้ือสะสม มองแนวต้ำนถัดไปอยู่ท่ี 31.50-32.00 บำท

 จุดเข้ำ 29.50 บำท , จุดตัดขำดทุน 29.00 บำท , เป้ำหมำยท ำก ำไร 31.50 และ 32.00 บำท

30.25 29.50 31.50

ข้ึนแล้ว ข้ึนอยู่ ข้ึนต่อSABINA
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ท่ีมำ Chart : TQ Professional, TradingView
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* ค ำแนะน ำส ำหรับ 3 วันท ำกำร



 M ภำพในกรอบวัน รำคำ Breakout ทะลุเส้น Trend Line มำยืนบนเส้น EMA13-EMA34 หลังเกิด
Bullish Divergence ท ำให้รำคำเข้ำสู่รอบกำรรีบำวด์ มองโซนแนวต้ำนอยู่ท่ีเส้น EMA89 หรือ
บริเวณ 53.00-54.50 บำท แนะน ำเก็งก ำไรระยะส้ัน เน่ืองจำกภำพใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขำลง

 จุดเข้ำ 50.50 บำท , จุดตัดขำดทุน 49.00 บำท , เป้ำหมำยท ำก ำไร 53.00 และ 54.50 บำท

ทะลุเส้น Trend Line เข้ารอบรีบาวด์M

วันท่ี 17 พฤษภำคม 2566

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค : ดนัยภัทร เนตรพิทูร, CFA #111498
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค : ญานินท์  อภิชาติสกุลวงศ์ | กิตติ บัวบึง | ฐนพงษ์ แซ่โล้ | พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย

51.00 49.50 53.00

* ค ำแนะน ำส ำหรับ 3 วันท ำกำร ท่ีมำ Chart : TQ Professional, TradingView



 TIPH ภำพในกรอบวัน รำคำยก High ยก Low ข้ึน หลังเกิดสัญญำณ Bullish Divergence และเข้ำ
สู่รอบกำรรีบำวด์ ด้วยรำคำปิดวันน้ียืนเหนือแนวต้ำนเส้น EMA13-EMA34 มองแนวต้ำนอยู่แถว
โซนเปิด Gap Down ลงมำก่อนหน้ำท่ี 45.00-47.00 บำท ยังคงแนะน ำเก็งก ำไรระยะส้ัน เน่ืองจำก
ภำพใหญ่เป็นแนวโน้มขำลงอยู่

 จุดเข้ำ 42.00 บำท , จุดตัดขำดทุน 40.00 บำท , เป้ำหมำยท ำก ำไร 45.00 และ 47.00 บำท

กลับตัว กลับใจTIPH
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* ค ำแนะน ำส ำหรับ 3 วันท ำกำร ท่ีมำ Chart : TQ Professional, TradingView



Research Team

5



CG - 2564

6



Thai CAC (ณ 7 กรกฎาคม 2565)

7



Offices

8

สาขาในประเทศ
กรุงเทพฯ

ส ำนักงำนใหญ่ 849 อำคำรวรวฒัน์ ชัน้ 11 หอ้ง 1101, 1102, 1104, ชัน้ 14 หอ้ง 1403, 1404, ชัน้ 15 และชัน้ 22 หอ้ง 2202    

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ศรนีครนิทร์ 699 อำคำรโมเดอรน์ฟอรม์ทำวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนศรนีครนิทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

วภิำวดี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชัน้ 15 ซอยเฉยพว่ง ถนนวภิำวด-ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  

เยำวรำช 308 อำคำรกำญจนทัต ชัน้ 19  ถนนเยำวรำช แขวงจักรวรรดิ ์ เขตสัมพันธวงศ ์ กรุงเทพฯ 10100  

บำงกะปิ 1 3522 อำคำรส ำนักงำนเดอะมอลล ์ บำงกะปิ ชัน้ 8  ถนนลำดพรำ้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

บำงกะปิ 2 3522 อำคำรส ำนักงำนเดอะมอลล ์ บำงกะปิ ชัน้ 8  ถนนลำดพรำ้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

หวัล ำโพง 320 อำคำรตัง้ฮั่วปัก ชัน้ 4  ถนนพระรำม 4  แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

สยำม 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ชัน้ 11 ยนูติA2  ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

สนิธร 130 - 132  อำคำรสนิธรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 19 ถนนวทิย ุ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

ตา่งจงัหวดั

เชยีงใหม่ 111/51  หมู่ที ่ 2  ถนนมหดิล ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ จังหวดัเชยีงใหม่ 50000 

หำดใหญ่ 55 อำคำรเซำทแ์ลนดรั์บเบอร์ ชัน้ 4 ถนนรำษฎรย์นิด ี ต ำบลหำดใหญ ่ อ ำเภอหำดใหญ ่ จังหวดัสงขลำ 90110  

หำดใหญ2่ 607 อำคำรเรดำรก์รุ๊ป  ชัน้ 3 ยนูติ 3D ถนนเพชรเกษม ต ำบลหำดใหญ ่ อ ำเภอหำดใหญ ่ จังหวดัสงขลำ 90110

ขอนแก่น 359/2 อำคำรโคว้ยูฮ่ะ ชัน้ 4  ถนนมติรภำพ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40000 

พษิณุโลก 59/15 อำคำรไทยศวิำรัตน์ ชัน้ 2 ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก 65000 

ชมุพร 25/45 ถนนกรมหลวงชมุพร ต ำบลทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร จังหวดัชมุพร 86000

แหลมฉบัง 53/112, 53/114 หมู่ที ่ 9 ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ จังหวดัชลบรุี 20230

อนิเวสเตอรเ์ซ็นเตอร์ ขอนแก่น 252 หมู่ที ่ 11  ต ำบลเมอืงเก่ำ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40000

สรุนิทร์ 91 ซอยตำดอก ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงสรุนิทร์ จังหวดัสรุนิทร์ 32000
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Disclaimer

การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์

ข้อมูลและเนื้อหาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดท าและเผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  การอ้างถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ยกเว้นมีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เม่ือท่านได้รับหรืออ่านรายงานฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ 
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคัดลอกหรือท าซ้ ารายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใช้เผยแพร่ภายในเท่านั้น หากท่านได้รับรายงานฉบับนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรด
ลบหรือท าลายรายงานฉบับนี้ และแจ้งกลับผู้ส่งทันที

รายงานฉบับนี้จัดท าและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น  ข้อมูล หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชักชวน
หรือเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุน หรืออนุพันธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงาน ฉบับนี้ทาง PST 
พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องในขณะจัดพิมพ์ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่ทาง PST ได้รับจากบุคคลที่สาม ซ่ึงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วไป มักจะมีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้ก าหนดข้ันตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้  การด าเนินการซ้ือขายโดยอ้างอิงรายงานฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผล
ที่ตามมา ทั้งนี้ราคาหลักทรพัย์และอนพุนัธ์อาจมีเปลีย่นแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็และเกินคาด และผลการด าเนนิงานในอดตีไม่จ าเป็นต้องเปน็เครื่องบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต

รายงานฉบบันืมิ้ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับรายงานฉบับนี้  
นักลงทุนจึงควรขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของท่านเองในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการ
เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรือแนะน าในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดข้ึนจริง รายงาน
ฉบับนี้มิได้มีเจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชักจูงให้ท าการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ท่ีอ้างถึงในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลท่ีอ้างถึงใน
รายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซ้ือขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีค วามน่าเชื่อถือได้  ทั้งนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว 
ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิง
ตามวันที่ท่ีระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อส าคัญ:  ท่านต้องรับทราบถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์ดงักลา่วนี ้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรบัและการน า
รายงานฉบับนี้ไปใช้ต่อต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การรับรอง:  นักวิเคราะห์ที่จัดท ารายงานบทวเิคราะห์ฉบบันีข้อรับรองว่า ความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานบทวเิคราะห์ฉบบันีเ้ป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ที่มี
ต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่นักวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์ได้รับทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และในอนาคตเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่ วโลก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะกิจกรรมเชิงพาณิชย์/วาณิชธนกิจ (รวมถึงการให้การสนับสนุน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกรรมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์) และการเป็นนายหน้าค้า
หลักทรัพย์หรือธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจมีส่วนร่วมหรือลงทุนในการท าธุรกรรมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ปรากฎในรายงานเผยแพร่ฉบับนี้ 
และอาจมีการให้บริการหรือขอท าธุรกิจกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว  นอกจากนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจให้ค าแนะน าหรือบริการด้านการลงทุนแก่บริษัทดังกล่าว และ
การลงทุน หรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจปรากฎในรายงานเผยแพร่ฉบับนี้
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Disclaimer
PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงาน
ฉบับนี้อาจมีการถือสถานะซ้ือหรือขายเป็นครั้งคราวในหลักทรัพย์ที่อ้างอิงในรายงานฉบับนี้ หรือในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส หรือออปช่ันที่เกี่ยวข้อง ซ้ือ
หรือขาย พร้อมท าการซ้ือหรือขาย ณ ราคาท่ีก าหนด หรือเข้าร่วมในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว และได้รับค่านายหน้าหรือผลตอบแทนอื่นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว  เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบสกุลเงินต่างๆ เช่น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และยูโร ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และยูโร หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ กับสกุลเงินท้องถิ่นของนักลงทุน ความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อมูลค่า ราคา หรือผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจเข้าร่วมในธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกเม่ือ หรืออาจมีการถือหุ้นไม่ว่าจะมีนัยส าคัญหรือไม่ก็ตามในบริษัท 
และการลงทุน หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงในรายงานเผยแพร่ฉบับนี้ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่ทาง PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST ได้รับ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้อาจไม่ได้ปรากฎในรายงานฉบับนี้ โดย PST หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้ 
อาจด าเนินการตามหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือทันทีหลังจากมีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต ทั้งนี้ PST หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความสัมพันธ์กับ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหรือออกรายงานฉบับนี้ อาจจัดท าเอกสาร
อื่นซ่ึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับรายงานฉบับดังกล่าว หรือมีข้อสรุปที่แตกต่างไปจากเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้

ความเหมาะสมและความเสี่ยง:  รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือตามความ
ต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผู้ที่ได้รับรายงานฉบับนี้ หลักทรัพย์บางหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนบางกลุ่ ม นักลงทุนจึงควรใช้ดุลย
พินิจของท่านในการตัดสินความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับนัก
ลงทุน และวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
หรืออัตราดอกเบี้ย รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลในเชิงบวกหรือลบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ได้  ทั้งนี้ ผลประกอบการในอดีตไม่
จ าเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

แหล่งข้อมูล: ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล  เนื้อหาสาระท่ีปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ PST และนักวิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ท้ังนี้ PST และนักวิเคราะห์ไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้มีความถูกต้องหรือมีความสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูล
ดังกล่าว ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เป็นความเห็นปัจจุบัน ณ วันที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
นอกจากนี้ PST ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ข้อควรระวัง:  การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจท าให้เกิดความสูญเสียจากการซ้ือขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน
โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น:  รายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นนายจ้าง
ของนักวิเคราะห์ผู้ซ่ึงจัดท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ โดยนักวิเคราะห์ผู้ซ่ึงจัดท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้มีภูมิล าเนาอยู่นอกประเ ทศสหรัฐอเมริกา และมิได้มีความ
เกี่ยวข้องใดๆ กับนายหนา้หรอืตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดแูลในประเทศสหรัฐอเมรกิาดงันั้น นักวิเคราะห์จึงไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายหน้า
หรือตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่จ าเป็นต้องปฎิบัติตามข้อก าหนดการข้ึนทะเบียนของ FINRA หรือ กฎหรือระเบียบใดๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานอกเหนือจากสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่ปรากฎในอยู่ในรายงาน การออกสื่อ และการซ้ือขายหลักทรั พย์ภายใต้ชื่อบัญชีของ
นักวิเคราะห์ 

รายงานฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ “นักลงทุนสถาบันรายใหญ่” เท่านั้นตามที่ให้ค านิยามใน Rule 
15a-6(b)(4) ภายใต้กฎหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการตีความดังกล่าวโดยคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กลต) ที่เกี่ยวเนื่องกับ Rule 15a6(a)(2)  หากผู้รับรายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่
ตามที่ระบุข้างต้น ก็มิควรกระท าการใดๆ ตามรายงานฉบับนี้ และควรส่งรายงานฉบับนี้กลับคืนแก่ผู้ส่ง  นอกจากนี้ ห้ามคัดลอก ท าซ้ า และ/หรือส่งต่อไปยังนักลงทุน
รายอื่นในสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ช้ัน 15 อาคารวรวัฒน์ เลขท่ี 849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
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