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ดชันรีาคาหุน้  10 อันดบัหุน้ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด 

 

 

 
 
 

Calendar 

Date Country Event Period Expected Prior 
6-Sep TH CPI YoY Aug                      0.0                       0.0  
7-Sep EC GDP SA QoQ 2Q F                      0.0                       0.0  

 CH Exports YoY Aug 18.2% 19.3% 
8-Sep JN GDP Annualized SA QoQ 2Q F 1.6% 1.3% 
9-Sep CH CPI YoY Aug 1.0% 1.0% 

 TH Consumer Confidence Aug --                    40.9  
 EC ECB Policy Rate Meeting Sep-21   
 US Initial Jobless Claims Sep-21  --   340k  
  CH New Yuan Loans CNY Aug 1388.75b 1080.0b 

10-Sep US PPI Final Demand MoM Aug 0.6% 1.0% 
14-Sep US CPI YoY Aug -- 5.4% 
15-Sep CH New Home Prices MoM Aug -- 0.3% 

 CH Industrial Production YoY Aug 6.0% 6.4% 
 US Empire Manufacturing Sep  --                     18.3  
 US Manufacturing (SIC) Production Aug  --  1.4% 

16-Sep JN Exports YoY Aug -- 37.0% 
 US Initial Jobless Claims Sep-21 -- -- 

17-Sep EC CPI Core YoY Aug F -- 1.6% 
 US U. of Mich. Sentiment Sep P --                    70.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่า
(ล้านบาท)

SET 1,631.70 +3.66 ( 0.22% ) 79,595
SET50 978.53 +2.74 ( 0.28% ) 40,450
SET100 2,231.27 +7.02 ( 0.32% ) 52,046
sSET 1,039.28 +1.41 ( 0.14% ) 6,187
SETCLMV 1049.35 +0.54 ( 0.05% ) 27,475
ท่ีมา: SET

ดัชนี วันก่อน เปล่ียนแปลง ช่ือหุ้น ราคาปิด มูลค่าการซ้ือขาย (0'000บาท) เปล่ียนแปลง(%)

PTT 39.75 3,212,396                                     +0.75 (+1.92%)
DELTA 562.00 3,112,988                                     -12.00 (-2.09%)
SCGP 64.50 2,828,495                                     -1.75 (-2.64%)
GPSC 77.75 2,318,819                                     -2.00 (-2.51%)
BANPU 13.00 2,228,372                                     +0.30 (+2.36%)
CPALL 64.25 1,689,434                                     +1.00 (+1.58%)
PTTEP 113.00 1,542,134                                     +0.50 (+0.44%)
PTTGC 60.75 1,463,060                                     +0.75 (+1.25%)
KCE 78.50 1,430,624                                     -1.50 (-1.88%)
KBANK 123.00 1,389,137                                     +1.00 (+0.82%)
ท่ีมา: SET
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หลักทรัพยท์ีส่มาชกิต้องให้ลูกคา้วางเงินสดเต็มจ านวนกอ่นซือ้ (Cash Balance) 
รายชือ่หลักทรัพย์ที่ตดิบัญช ีCash Balance วันเริ่มต้นวันส้ินสุด 

ADD 
AF 
AQ 
ARIP 
BROOK 
BROOK-W5 
BROOK-W6 
BROOK-W7 
BSM 
CGD 
CGD-W5 
CHO 
DELT06C2111A 
GLOCON 
GLOCON-W4 
HPT 
IMH 
KOOL 
MORE 
MORE-W2 
NBC 
NEX 
NEX-W2 
OTO 
SOLAR 
TH 
THCOM 
U 
U-P 
UPA 
U-W4 
WIN 

16 ส.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
14 ก.ย. 2564 - 04 ต.ค. 2564 
14 ก.ย. 2564 - 04 ต.ค. 2564 
09 ส.ค. 2564 - 17 ก.ย. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
07 ก.ย. 2564 - 27 ก.ย. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564 
08 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564 
09 ส.ค. 2564 - 17 ก.ย. 2564 
16 ส.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 01 ต.ค. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 01 ต.ค. 2564 
08 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
08 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
09 ส.ค. 2564 - 17 ก.ย. 2564 
08 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564 
02 ก.ย. 2564 - 22 ก.ย. 2564 
02 ก.ย. 2564 - 22 ก.ย. 2564 
13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564 
02 ก.ย. 2564 - 22 ก.ย. 2564 
10 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 

ท่ีมา : www.set.or.th  
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ตาราง XD เรยีงตามชือ่หุ้น  
 Date:  Sep 17, 2021 

Symbol Operation Period Dividend Payment Date X-Date 
(Baht) 

BKI 01/04/2021 - 30/06/2021 3.5 8/10/2021 23/9/2021 
CHAYO - 0.0018519 - 30/9/2021 
CHAYO - 30 : 1 - 30/9/2021 

MC 01/07/2020 - 30/06/2021 0.2 25/11/2021 4/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง XD เรยีงตามวนัขึน้เครอืงหมาย X-Date 
 Date:  Sep 17, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-Date Symbol Operation Period 
Dividend 

Payment Date (Baht) 

23/9/2021 BKI 01/04/2021 - 30/06/2021 3.5 8/10/2021 
30/9/2021 CHAYO - 0.0018519 - 
30/9/2021 CHAYO - 30 : 1 - 
4/11/2021 MC 01/07/2020 - 30/06/2021 0.2 25/11/2021 
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัยข์องผู้บริหาร 
ประจ าวันที ่16 กนัยายน 2564 

ชือ่บริษัท ชือ่ผูบ้ริหาร ประเภทหลกัทรพัย์ วิธกีารไดม้า /
จ าหนา่ย วันทีร่ับเอกสาร วันทีไ่ดม้า / 

จ าหนา่ย จ านวน ราคา หมายเหต ุ

BDMS นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 14/9/2564 452,200 22.50 Link 
BA พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 14/9/2564 700,000 12.50 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 1,000,000 1.48 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 1,000,000 1.49 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 1,000,000 1.50 Link 
CCET นาย คงสิทธ์ิ โจวกิจเจริญ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 20,000 2.76 Link 
CHAYO นางสาว เนาวรัตน์ สังข์กรด หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 15/9/2564 15,000 13.40 Link 
SFT นาย เสนีย์ หุมสิน หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 20,000 8.40 Link 
SA นาย มณเฑียร ยิ่งด านุ่น หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 14/9/2564 20,000 10.00 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 100,000 106.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 100,000 107.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 100,000 106.00 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 30,000 106.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 31,600 107.00 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 52,500 107.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 37,900 108.00 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 100,000 106.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 100,000 107.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 100,000 106.00 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซื้อ 16/9/2564 15/9/2564 30,000 106.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 31,600 107.00 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 52,500 107.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 37,900 108.00 Link 
TRU นาง ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 16/9/2564 83,600 4.82 Link 
KSL นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ ์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 50,000 3.50 Link 
KSL นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ ์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 50,000 3.52 Link 
MBAX นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 10,000 5.30 Link 
UTP นาย มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 10,000 17.00 Link 
TTI นาย ก าจร ช่ืนชูจิตต์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 100 24.40 Link 
TTI นาย ก าจร ช่ืนชูจิตต์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 300 24.50 Link 
TTI นาย ก าจร ช่ืนชูจิตต์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 300 24.60 Link 
VIBHA นาย ประมุข อุณจักร หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 14/9/2564 100,000 2.16 Link 
VPO นาย วิทยา ชวนะนันท์ หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 15/9/2564 600,000 1.80 Link 
WICE นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 14,000 13.00 Link 
STA นาย กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 20,000 34.00 Link 
SABUY นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 400,000 11.83 Link 
COLOR นาย รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 14/9/2564 200,000 2.52 Link 
COLOR นาย รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 14/9/2564 300,000 2.56 Link 
COLOR นาย รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 600,000 2.36 Link 
COLOR นาย รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 200,000 2.38 Link 
COLOR นาย รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ ซ้ือ 16/9/2564 15/9/2564 500,000 2.40 Link 
MFEC นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 15/9/2564 60,961 9.40 Link 
SC นาย มงกุฎ เตโชฬาร หุ้นสามัญ ขาย 16/9/2564 15/9/2564 203,300 3.32 Link 
ที่มา : www.sec.co.th 
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ขอ้มูลการขายชอรต์ 16 กนัยายน 2564 

ชือ่บริษัท 
ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต 

 )หุ้น (  
มลูคา่การขายชอรต์ 

   )บาท (  
%ปรมิาณการขายชอร์ตเทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขายแบบ 

Auto Matching 
 

DELTA-R 977,000 550,975,400.00 17.81% 
GPSC-R 4,773,000 374,540,325.00 16.10% 
PTT 5,821,500 230,140,925.00 7.16% 
PTT-R 4,983,700 196,751,650.00 6.13% 
HANA-R 2,435,500 180,752,600.00 23.45% 
KCE-R 2,013,400 158,402,950.00 11.05% 
CPALL-R 2,041,900 130,486,950.00 7.73% 
SCC-R 301,700 125,081,600.00 9.10% 
TOP-R 2,450,600 124,885,950.00 17.10% 
BEM-R 13,380,200 118,752,070.00 14.29% 
SCGP-R 1,756,900 114,111,625.00 4.03% 
PTTEP 957,000 108,778,900.00 7.05% 
GULF 2,373,800 96,569,850.00 7.16% 
PTTEP-R 850,800 96,433,950.00 6.27% 
IVL-R 2,070,900 91,200,725.00 14.22% 
PTTGC-R 1,453,200 88,357,200.00 6.04% 
OR 3,061,500 88,018,125.00 10.33% 
INTUCH 1,050,200 86,672,925.00 8.13% 
GPSC 1,054,800 83,105,950.00 3.56% 
CPALL 1,280,400 81,784,450.00 4.85% 
ADVANC 410,200 79,144,200.00 9.16% 
BANPU 5,701,200 74,730,720.00 3.35% 
SCC 179,800 74,632,600.00 5.42% 
IVL 1,527,600 67,420,025.00 10.49% 
BDMS 2,948,700 66,474,560.00 5.76% 
KBANK 537,800 65,955,500.00 4.75% 
LH-R 7,333,800 59,823,445.00 13.92% 
TOP 1,099,100 55,992,775.00 7.67% 
SCGP 852,600 55,246,275.00 1.96% 
CBG 417,500 54,013,000.00 21.77% 
EA-R 823,500 53,684,625.00 12.17% 
INTUCH-R 648,200 53,316,175.00 5.02% 
PTTGC 862,900 52,422,300.00 3.59% 
IRPC 12,306,600 50,106,412.00 7.20% 
SAWAD-R 674,700 48,221,450.00 11.53% 
BBL 425,300 48,084,700.00 7.67% 
MINT-R 1,388,600 45,893,500.00 11.25% 
LH 5,499,700 44,961,220.00 10.44% 
AOT-R 695,400 43,320,125.00 3.60% 
AOT 641,000 39,892,575.00 3.32% 
BTS 3,825,600 36,098,525.00 12.57% 
MTC-R 546,400 34,884,750.00 11.25% 
COM7-R 490,600 34,881,800.00 10.29% 
BGRIM-R 806,600 34,361,200.00 8.96% 
DTAC 845,600 32,965,675.00 5.08% 
ที่มา : www.set.or.th  
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NVDR Trading Data by Stock 
                                                                                                   Date: Sep 16, 2021 

Top 10 Net Buy & Sell by Volume (No. of shares) 
 

Stock Net Buy 
(share) Stock        Net Sell 

       (share) 
SIRI 63,086,948 SUPER -39,896,400 
AQ 54,669,900 GJS -22,579,000 
T 38,238,201 STARK-W1 -21,146,167 
CHG 34,483,250 STARK -15,836,001 
EFORL 30,818,600 B -9,519,000 
IRPC 22,035,700 ITD -9,478,900 
NEWS 21,478,667 TFI -9,078,600 
AJA 17,521,200 CGD-W5 -8,322,100 
U-W4 16,446,600 TTB -8,058,450 
SITHAI 13,389,500 BTS-W6 -7,358,661 

 

Top 10 Net Buy & Sell by Value (Bt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stock Net Buy 
(Baht) Stock Net Sell 

(Baht) 
PTTGC 473,605,308.00 DELTA -436,583,836.00 
AOT 302,476,386.50 CPALL -319,127,483.50 
BDMS 282,969,095.90 KCE -215,151,612.00 
PTT 214,358,500.25 PTTEP -168,702,958.00 
BH 157,743,600.00 GPSC -159,572,962.50 
TISCO 133,796,030.00 HANA -155,200,623.00 
CHG 128,206,414.94 SAWAD -99,206,576.00 
IVL 121,974,280.50 STGT -88,396,203.75 
KTC 109,140,925.50 INTUCH -85,410,124.75 
BANPU 99,008,510.80 TQM -71,417,029.00 
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หุ้นเขา้ใหม่วนันี ้ 
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Market Calendar   
ตาราง “XD”  ไม่ไดอ้ยู่ในตารางนี้ 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
 

13 SEP 14 SEP 15 SEP 16 SEP 17 SEP 
 
NEW 
SIMAT_W5 : 159,347,695 
Units 
SHARES 
JMT : 17,803,681 Shrs 
 

 
XM 
PPPM (04/10/21 10:30) 
MAKRO (12/10/21 15:30) 
CPALL (12/10/21 13:00) 
XR 
SAAM (10 : 1) 
SAAM (10 : 1) 
SHARES 
CHO : 36,267,435 Shrs 
JCKH : 111,070,230 Shrs 
 

 
XM 
SFLEX (03/11/21 10:00) 
NEW 
AJA_W3 : 1,059,269,011 Units 
BTS_W6 : 658,125,937 Units 
 

 
XM 
KC (12/10/21 13:30) 
NEW 
BBIK (TECH-m) 
       : 100,000,000 Shrs 
SHARES 
AJA : 168,350,168 Shrs 
SDC : 88,509,562 Shrs 
 
 
 

 
XM 
UREKA (27/10/21 10:00) 
SHARES 
ITEL : 215,834,779 Shrs 
KCE : 351,000 Shrs 
MACO : 500 Shrs 
SC : 30,000 Shrs 

20 SEP 21 SEP 22 SEP 23 SEP 24 SEP 
 
XM 
LUXF (18/10/21 13:00) 

 
XM 
AGE (15/10/21 14:00) 

 
XR 
ITEL (4 : 1) 

  

27 SEP 28 SEP 29 SEP 30 SEP 1 OCT 
  

XR 
OTO (1 : 1 @1.00) 

   

4 OCT 5 OCT 6 OCT 7 OCT 8 OCT 
  

 

   

 
หมายเหต ุ
C=หุ้นสามัญเดิม   N=หุ้นออกใหม่   W=ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลักทรัพย์ EGM: จะระบุวันเฉพาะที่มีการเพิ่มทุนเท่านั้น PD=Payment Dividend 
XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล          
XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ไดส้ิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่    
XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์         
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรพัย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรพัย์ระยะส้ัน  
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  
XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับดอกเบี้ย 
XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บรษิัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น 
XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรพัย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทท่ีบริษัทประกาศให้ในคราวนั้น 
XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการน าตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง  
XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพยไ์ม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรบัเงินคืนจากการลดทุน 
XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรพัย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุน้ออกใหม่ ในกรณีต่อไปน้ี 
- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสทิธิ ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ         
- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นบุริมสิทธิ  
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ 
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KTBST Research Team  
 เบอร์โทรศพัท ์ Email Address 

มงคล พ่วงเภตรา  
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ 

กลยุทธ์การลงทุน 02-351-1801 ต่อ 5450 mongkol.p@ktbst.co.th 

ปิยะทัศน์ พาโสมนัสสกุล 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลยุทธ์การลงทุน 02-351-1801 ต่อ 5453 piyatat.p@ktbst.co.th 

อ านาจ โงสว่าง 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ 

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์, กลุ่มยานยนต์, 
กลุ่มที่อยู่อาศัย, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 

02-351-1801 ต่อ 5445 amnart.n@ktbst.co.th 

ภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี 02-351-1801 ต่อ 5444 panuwat.n@ktbst.co.th 

ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มธนาคารและโรงแรม 02-351-1801 ต่อ 5442 saranrat.p@ktbst.co.th 

พูนพัทธ์ ไชยค าหาญ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและสื่อสาร 02-351-1801 ต่อ 5438 poonpat.c@ktbst.co.th 

จุฑามาศ เต็มวัฒนางกูร 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย์ 02-351-1801 ต่อ 5441 jutamas.t@ktbst.co.th 

วีรยา มุกดาพิทักษ์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มขนส่งและรับเหมา 02-351-1801 ต่อ 5443 veeraya.m@ktbst.co.th 

แจ๊คการีน นาม 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มค้าปลีก 02-351-1801 ต่อ 5446 jacqueline.n@ktbst.co.th 

จรัสชัย ปิลันธน์โอวาท 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และอาหาร 02-351-1801 ต่อ 5454 jarudchai.p@ktbst.co.th 

นันทรา ลายจุด 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

กลุ่มโรงพยาบาลและอิเล็คทรอนิกส์ 02-351-1801 ต่อ 5448 nuntara.l@ktbst.co.th 

วราสิรี เก่งระดมยิง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

กลุ่มค้าปลีก 02-351-1801 ต่อ 5440 warasiree.k@ktbst.co.th 

พรรณนภา  เขมะสุรัตน์ 
นักวิเคราะห์ทางเทคนิค 

วิเคราะห์ทางเทคนิค 02-351-1801 ต่อ 5451 phannapa.k@ktbst.co.th 
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 KTBST Offices  เบอรโ์ทรศัพท ์ แฟกซ ์
ส านักงานใหญ่ 87/2 CRC Tower ชั้นที ่9, 18,  39, 52 ออลซีช่ันส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-351-1800 - 

สาขาเยาวราช 213  อาคารแกรนด์ไชน่า  ช้ันที ่7  ถนนเยาวราช  แขวงสัมพันธวงศ์   เขตสัมพันธวงศ์   
กรุงเทพฯ 10100 02-687-7600 02-687-7601 

สาขาชลบุรี 894 อาคารศูนยการค้าโอเชี่ยน เซ็นเตอร์พอยท์ ชั้นที่1  
ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000 038-286-010 038-268-026 

สาขาเชียงใหม่ 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1  
ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053-225-133 053-225-813 

สาขาขอนแก่น 381 อาคารเดอะเรสซิเดน้ซ์ ชั้นที ่1, 2 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  
อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-468-468 043-468-474 

สาขาอุดรธานี 59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
41000 042-241-149 042-245-567 

สาขาหาดใหญ่ 200/321,  200/323, 200/325, 200/327 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่3 
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-221-100 074-221-309 

สาขายะลา 27/7 - 9 ถนนพิศาลอุทิศ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 95000 073-255-538 073-255-549 

สาขาเบตง 42 ถนนสุขยางค์ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  95110 073-245-965 073-245-306 

สาขาลาดพร้าว 
23 อาคารชาร์เตอร์เฮาส์ ช้ันที ่3A ห้องเลขที่3, ชั้นที ่4 ห้องเลขที่4B ซอยลาดพร้าว 
124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

02-934-1401 (ช้ันที่ 3) 
02-934-3025-8 (ช้ันที่ 4) 

02-934-1676 (ช้ันที่ 3) 
02-934-3028 (ช้ันที่ 4) 


