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ดชันรีาคาหุน้  10 อนัดบัหุน้ทีม่มีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ 

 

 

 

 

 
Calendar 

Date Country Event Period Expected Prior 
17-Jan CH Industrial Production YoY Dec 3.7% 3.8% 

 CH GDP YoY 4Q 3.4% 4.9% 
 CH Retail Sales YoY Dec 3.7% 3.9% 

18-Jan US Empire Manufacturing Jan                   26.8                     31.9  
 JN BOJ Policy Balance Rate Jan-22 -- -0.1% 
 TH Car Sales Dec --               71,716  

19-Jan US Building Permits MoM Dec -0.3% 3.6% 
 US Housing Starts MoM Dec -1.5% 11.8% 

20-Jan JN Exports YoY Dec 16.2% 20.5% 
 CH 1-Year Loan Prime Rate Jan-22 3.8% 3.8% 
 EC CPI YoY Dec F 5.0% 4.9% 
 US Initial Jobless Claims Jan-22 -- 230k 
 US Existing Home Sales MoM Dec -0.2% 1.9% 

21-Jan TH Customs Exports YoY Dec -- 24.7% 
 EC Consumer Confidence Jan A -                   8.6  -                   8.3  

24-Jan EC Markit Eurozone Composite PMI Jan P --                    53.3  
 US Markit US Manufacturing PMI Jan P --                    57.7  

26-Jan US Advance Goods Trade Balance Dec -$95.50b -$97.8b 
 US New Home Sales MoM Dec 3.5% 12.4% 
 TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY Dec -- 4.8% 
 US FOMC Rate Decision Jan-22 0.25% 0.25% 

27-Jan CH Industrial Profits YoY Dec -- 9.0% 
 US GDP Annualized QoQ 4Q A 6.3% 2.3% 
 US Initial Jobless Claims Jan-22 -- -- 
 US Pending Home Sales MoM Dec -- -2.2% 

 
 
 
 

ดั ช นี วั นก่อน เปลี่ยนแ ปลง มูลค่ า
(ล้านบาท)

SET 1,676.87 +4.24 ( 0 .25% ) 82,325
SET50 996.67 +2.78  ( 0 .28% ) 34,277
SET100 2,277.88 +4.77 ( 0 .21% ) 45,264
sSET 1,183.84 +4.83 ( 0 .41% ) 8 ,448
SETCLMV 1027.65 +1.6  ( 0 .16% ) 22,980
ทีม่า: SET

ช่ือหุ้น ร าค าปิด มูลค่ าการ ซ้ือข าย (0 '0 0 0 บาท) เปลี่ยนแ ปลง (% )

TKC 30.00 4,686,967                                         +12.00  (+66.67%)
GULF 52.00 4,381,310                                           +1.75  (+3.48%)
AOT 61.50 2,388,151                                          +1.00  (+1.65%)
GUNKUL 6.15 2,343,658                                          +0.40  (+6.96%)
GP SC 87.25 2,319,943                                          +1.50  (+1.75%)
KBANK 144.50 2,310,398                                          -0 .50  (-0 .34%)
SCB 127.00 1,659,316                                          -1.00  (-0 .78%)
EA 95.75 1,361,949                                          +2.25  (+2.41%)
JAS 4.08 1,269,344                                          +0.30  (+7.94%)
P TT 38.75 1,268,889                                         - (-)
ทีม่า: SET
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ตาราง XD เรยีงตามชือ่หุน้   
 Date:  Jan  17, 2022 

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

IRC 01/10/2020 - 30/09/2021 0.8845 28-02-22 08-02-22 
KSL - 0.03 18-03-22 03-03-22 
KTIS - 0.1 14-02-22 28-01-22 

METCO - 14 - 09-02-22 
NV - 0.35 03-02-22 18-01-22 

TSC 01/10/2020 - 30/09/2021 0.6 - 03-02-22 
YGG 01/01/2021 - 30/09/2021 2.90323 : 1 03-03-22 11-02-22 

 
 
 

 

ตาราง XD เรยีงตามวนัขึน้เครอืงหมาย X-Date 
 Date:  Jan  17, 2022 

ที่มา : Setmart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-Date Symbol Operation Period 
Dividend 

Payment Date 
(Baht) 

18-01-22 NV - 0.35 03-02-22 
28-01-22 KTIS - 0.1 14-02-22 
03-02-22 TSC 01/10/2020 - 30/09/2021 0.6 - 
08-02-22 IRC 01/10/2020 - 30/09/2021 0.8845 28-02-22 
09-02-22 METCO - 14 - 
11-02-22 YGG 01/01/2021 - 30/09/2021 2.90323 : 1 03-03-22 
03-03-22 KSL - 0.03 18-03-22 
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ขอ้มลูหลกัทรพัย์ทีน่า่สนใจ 
ประจ าวนัที ่17 มกราคม 2565 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการก ากับการซื้อขาย 
(Cash Balance) 

ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต 
(วันก่อนหน้า) 

NVDR Trading Data by Stock  
(วันก่อนหน้า) 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://whttps:/www.set.or.th/set/cashbalancesecurity.do?language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/shortsales.do?language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/nvdroverview.do?language=th&country=TH
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Market Calendar   
ตาราง “XD”  ไมไ่ดอ้ยูใ่นตารางนี ้

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
 

17 Jan  18 Jan  19 Jan  20 Jan  21 Jan  
 
NEW LSTED SECURITIES 
TKC (ICT)  : 300,000,000 Shrs 
ADDTL LISTED SECURITIES 
BYD   :   3,499,077  Shrs 
WIIK   :        14,331  Shrs 
LAST  TRADING  
HYDRO-W1   

 
ADDTL LISTED SECURITIES 
JCK      :    31,380,752  Shrs 
JCKH   :    53,997,724  Shrs 
RWI   :     277,821,044  Shrs 
SCB  :               17,750  Shrs 
LAST  TRADING  
ALPHAX-W3 
XE  
HYDRO-W1 :   1:1  @ 1.00  
               ED  10/02/2022 

 
LAST  TRADING  
B52-W3   
XE  
ALPHAX-W3  :   1:1  @ 1.00  
               ED  11/02/2022 

 
XE  
B52-W3 :   1:0.2584  @ 0.9672 
               ED  14/02/2022 
XM 
SPRIME  

 
DELISTED SECURITIES 
GLOCON-W4 
XM 
SENA  
 
 

24 Jan  25 Jan  26 Jan  27 Jan  28 Jan  
  

LAST  TRADING  
DIMET-W3   
 

 
LAST  TRADING  
SSP-W 1 
XE  
DIMET-W3 :   
                    1:1.8679  @ 0.3479 
               ED  18/02/2022 
XM 
SMK  

 
XE  
SSP-W1  :  1:1  @ 12.00  
               ED  21/02/2022 
 

 
XM 
PICO  

31 Jan  1 Feb  2 Feb  3 Feb  4 Feb  
     

XW 
EE  : 2:1  @ 0.00 
 

7 Feb  8 Feb  9 Feb  10 Feb  11 Feb  
  

LAST  TRADING  
D-W1 
 

 
XE  
D-W1  :  1:1.20   @ 3.3333 
               ED  04/03/2022 
 

  
DELISTED SECURITIES 
HYDRO--W1 
XR  
YGG  :   1:2  @ 0.50   
               ED  02-08/03/2022 
XW 
YGG   
 

 
หมายเหต ุ
C=หุ้นสามัญเดิม   N=หุ้นออกใหม่   W=ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ EGM: จะระบุวันเฉพาะที่มีการเพิ่มทุนเท่านั้น PD=Payment Dividend 
XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล          
XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่    
XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์         
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น  
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  
XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย 
XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น 
XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น 
XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการน าตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง  
XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน 
XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้ 
- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ         
- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ  
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ 
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KTBST Research Team  
 เบอรโ์ทรศพัท ์ Email Address 

มงคล พ่วงเภตรา  
นักวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย ์ กลยทุธก์ารลงทนุ 02-351-1801 ต่อ 5450 mongkol.p@ktbst.co.th 

ปิยะทัศน์ พาโสมนัสสกลุ 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลยทุธก์ารลงทนุ 02-351-1801 ต่อ 5453 piyatat.p@ktbst.co.th 

อ านาจ โงสว่าง 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐานด้านหลกัทรัพย์ 

กลุ่มขนสง่และโลจิสตกิส์, กลุ่มยานยนต์, 
กลุ่มที่อยู่อาศยั, กลุม่วัสดุก่อสร้าง 02-351-1801 ต่อ 5445 amnart.n@ktbst.co.th 

ภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์ 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มพลงังานและปิโตรเคม ี 02-351-1801 ต่อ 5444 panuwat.n@ktbst.co.th 

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

พูนพทัธ ์ไชยค าหาญ 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มพลงังานไฟฟา้และสื่อสาร 02-351-1801 ต่อ 5438 poonpat.c@ktbst.co.th 

จุฑามาศ เตม็วัฒนางกูร 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มธนาคารและเงนิทนุหลักทรัพย์ 02-351-1801 ต่อ 5441 jutamas.t@ktbst.co.th 

วีรยา มกุดาพิทกัษ ์
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มขนสง่และรับเหมา 02-351-1801 ต่อ 5443 veeraya.m@ktbst.co.th 

แจ๊คการีน นาม 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มอาหารและเคร่ืองดืม่, กลุ่มค้าปลกี 02-351-1801 ต่อ 5446 jacqueline.n@ktbst.co.th 

จรัสชัย ปลิันธน์โอวาท 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์และอาหาร 02-351-1801 ต่อ 5454 jarudchai.p@ktbst.co.th 

นันทรา ลายจุด 
นักวิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐาน กลุ่มโรงพยาบาล 02-351-1801 ต่อ 5448 nuntara.l@ktbst.co.th 

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

พรรณนภา  เขมะสุรัตน ์
นักวิเคราะหท์างเทคนิค วิเคราะห์ทางเทคนิค 02-351-1801 ต่อ 5451 phannapa.k@ktbst.co.th 
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 KTBST Offices  เบอรโ์ทรศพัท์ แฟกซ ์
ส านกังานใหญ ่ 87/2 CRC Tower ช้ันที่ 9, 18,  39, 52 ออลซีช่ันส์เพลส ถนนวทิย ุแขวงลุมพิน ีเขต

ปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 02-351-1800 - 

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

สาขาชลบุรี 894 อาคารศนูยการค้าโอเช่ียน เซ็นเตอร์พอยท ์ช้ันที1่  
ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000 038-286-010 038-268-026 

สาขาเชียงใหม ่ 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่S1  
ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่50200 053-225-133 053-225-813 

สาขาขอนแก่น 381 อาคารเดอะเรสซิเด้นซ์ ช้ันที ่1, 2 หมูท่ี่ 17 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมือง  
อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 40000 043-468-468 043-468-474 

สาขาอุดรธาน ี 59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ ์ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
41000 042-241-149 042-245-567 

สาขาหาดใหญ่ 200/321,  200/323, 200/325, 200/327 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ช้ันที3่ 
ถนนนิพทัธ์อุทศิ 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 ถนนสุขยางค ์ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  95110 073-245-965 073-245-306 

สาขาลาดพร้าว 
23 อาคารชาร์เตอร์เฮาส์ ช้ันที ่3A ห้องเลขที่3, ช้ันที่ 4 ห้องเลขที่4B ซอยลาดพร้าว 
124 (สวสัดิการ) ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

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

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


