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ดชันรีาคาหุน้  10 อันดบัหุน้ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด 

 

 

 
 
 

Calendar 

Date Country Event Period Expected Prior 
20-Sep TH Car Sales Aug --               52,442  
21-Sep US Housing Starts MoM Aug 0.9% -7.0% 
22-Sep CH 1-Year Loan Prime Rate Sep-21 3.9% 3.9% 

 US Existing Home Sales MoM Aug -2.7% 2.0% 
 JN BOJ Policy Balance Rate Sep-21 -- -0.1% 
 US FOMC Rate Decision    

23-Sep TH Customs Exports YoY Aug 17.5% 20.3% 
 EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Sep P                   60.0                     61.4  
 US Initial Jobless Claims Sep-21 -- 332k 
 US Markit US Manufacturing PMI Sep P                   60.8                     61.1  

24-Sep US New Home Sales MoM Aug -0.9% 1.0% 
26-Sep TH Mfg Production Index ISIC NSA YoY Aug  --  5.1% 
28-Sep CH Industrial Profits YoY Aug -- 16.4% 

 US Advance Goods Trade Balance Aug -$85.67b -$86.4b 
29-Sep TH BoT Benchmark Interest Rate Sep-21 0.5% 0.5% 

 EC Consumer Confidence Sep F -- -- 
 US Pending Home Sales MoM Aug -- -1.8% 

30-Sep JN Retail Sales MoM Aug -- 1.1% 
 JN Industrial Production MoM Aug P -- -1.5% 
 CH Manufacturing PMI Sep --                    50.1  
 TH BoT :  Thai's Economic Monthly Report    
 US Initial Jobless Claims Sep-21 -- -- 
 US GDP Annualized QoQ 2Q T 6.7% 6.6% 

1-Oct EC CPI Core YoY Sep P  --  -- 
 US U. of Mich. Sentiment Sep F -- -- 
 US ISM Manufacturing Sep                   58.6                     59.9  

 
 

มูลค่า
(ล้านบาท)

SET 1,625.65  -6.05 ( -0.37% ) 105,672
SET50 974.71  -3.82 ( -0.39% ) 57,328
SET100 2,223.59  -7.68 ( -0.34% ) 73,360
sSET 1,033.74  -5.54 ( -0.53% ) 7,196
SETCLMV 1042.02  -7.33 ( -0.7% ) 36,341
ท่ีมา: SET

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

KCE 82.50 5,966,618                                     +4.00 (+5.10%)
PTT 39.00 5,554,220                                     -0.75 (-1.89%)
KBANK 122.00 3,646,302                                     -1.00 (-0.81%)
HANA 81.75 3,381,500                                     +7.00 (+9.36%)
DELTA 566.00 2,792,428                                     +4.00 (+0.71%)
GULF 40.50 1,913,307                                     -0.25 (-0.61%)
CPALL 65.00 1,891,504                                     +0.75 (+1.17%)
AOT 61.75 1,888,508                                     -0.50 (-0.80%)
BANPU 12.80 1,885,877                                     -0.20 (-1.54%)
TU 21.80 1,881,907                                     +0.30 (+1.40%)
ท่ีมา: SET
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หลักทรัพยท์ีส่มาชกิต้องให้ลูกคา้วางเงินสดเต็มจ านวนกอ่นซือ้ (Cash Balance) 
รายชือ่หลักทรัพย์ที่ตดิบัญช ีCash Balance วันเริ่มต้นวันส้ินสุด 

ACC 
ADD 
AF 
AQ 
BROOK 
BROOK-W5 
BROOK-W6 
BROOK-W7 
BSM 
CGD 
CGD-W5 
CHO 
DELT01P2201A 
DELT06P2110A 
GLOCON 
GLOCON-W4 
HPT 
KOOL 
MORE 
MORE-W2 
NBC 
NEX 
NEX-W2 
OTO 
PPM 
SECURE 
SOLAR 
THCOM 
U 
U-P 
UPA 
U-W4 
WIN 

20 ก.ย. 2564 - 29 ต.ค. 2564 
16 ส.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
14 ก.ย. 2564 - 04 ต.ค. 2564 
14 ก.ย. 2564 - 04 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 
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 
20 ก.ย. 2564 - 23 ก.ย. 2564 
20 ก.ย. 2564 - 23 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 
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 
17 ก.ย. 2564 - 07 ต.ค. 2564 
20 ก.ย. 2564 - 29 ต.ค. 2564 
06 ก.ย. 2564 - 23 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 20, 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 
MC 01/07/2020 - 30/06/2021 0.2 25/11/2021 4/11/2021 

MODERN 01/01/2021 - 30/06/2021 0.05 14/10/2021 4/10/2021 
TFMAMA 01/01/2021 - 30/06/2021 2.18 14/10/2021 29/9/2021 

TSE 01/01/2021 - 30/06/2021 0.04 12/10/2021 29/9/2021 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง XD เรยีงตามวนัขึน้เครอืงหมาย X-Date 
 Date:  Sep 20, 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 
29/9/2021 TFMAMA 01/01/2021 - 30/06/2021 2.18 14/10/2021 
29/9/2021 TSE 01/01/2021 - 30/06/2021 0.04 12/10/2021 
4/10/2021 MODERN 01/01/2021 - 30/06/2021 0.05 14/10/2021 
4/11/2021 MC 01/07/2020 - 30/06/2021 0.2 25/11/2021 



September 20, 2021 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however KTBST makes no representation as to the 

accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In 

addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this 

report. Investors should study this report carefully in making investment decisions. All rights are reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose 

without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making investment decisions..  

รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัยข์องผู้บริหาร 
ประจ าวันที ่17 กนัยายน 2564 

ชือ่บริษัท ชือ่ผูบ้ริหาร ประเภทหลกัทรพัย์ วิธกีารไดม้า /
จ าหนา่ย วันทีร่ับเอกสาร วันทีไ่ดม้า / 

จ าหนา่ย จ านวน ราคา หมายเหต ุ

BDMS นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 15/9/2564 7,000,000 22.39 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.47 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.48 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.49 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.49 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.48 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.49 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.46 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 122,900 1.46 Link 
GBX นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,000,000 1.48 Link 
CPW นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,217,400 3.97 Link 
SUSCO นาย มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 100,000 3.28 Link 
SA นาง ปริศนา ประหารขา้ศึก หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 16/9/2564 100,000 10.10 Link 
TMILL นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ ์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 54,000 3.97 Link 
TKS นาย สุพันธ์ุ มงคลสุธี หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 15/9/2564 20,000 12.23 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 23,800 108.00 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 31,300 108.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 109,200 109.00 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 100,000 109.50 Link 
TQM นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 30,000 110.50 Link 
TQM นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 15/9/2564 1,000 105.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 23,800 108.00 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 31,300 108.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 109,200 109.00 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 100,000 109.50 Link 
TQM นาย อัญชลิน พรรณนิภา หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 30,000 110.50 Link 
TMT นาย คมสัน ธรสารสมบัต ิ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 5,000 10.53 Link 
TSTE นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ ์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 27,100 6.95 Link 
BBIK นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 86,900 34.00 Link 
BBIK นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 13,100 34.50 Link 
BBIK นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 18,000 35.65 Link 

BTS นาง ดวงกมล ชัยชนะขจร ใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นที่โอน
เปลี่ยนมือได ้ ขาย 17/9/2564 16/9/2564 53,700 1.68 Link 

BTS นาง พิจิตรา มหาพล ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ขาย 17/9/2564 15/9/2564 10,000 2.08 Link 
BTS นาง พิจิตรา มหาพล ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ขาย 17/9/2564 15/9/2564 15,000 2.10 Link 
PPS ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 13/9/2564 1,000,000 0.78 Link 
MBAX นาย พิสุทธิ เลิศวิไล หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 20,000 5.30 Link 
MACO นางสาว ชลลดา ชะนิ่ม ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ขาย 17/9/2564 17/9/2564 86,462 0.18 Link 
TTI นาย ก าจร ช่ืนชูจิตต์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 1,300 24.40 Link 
LPH นาย อังกูร ฉันทนาวานิช หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 14/9/2564 10,400 5.86 Link 
VPO นาย วิทยา ชวนะนันท์ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 16/9/2564 7,310,000 2.24 Link 
SRICHA นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์ หุ้นสามัญ โอน 17/9/2564 14/9/2564 724,000 20.70 Link 
SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 25,000 11.70 Link 
SAMCO นาย กิตติพล ปราโมชฯ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 16/9/2564 50,000 1.63 Link 
AQUA นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 14/9/2564 2,000,000 0.66 Link 
AMANAH นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ ์ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 17/9/2564 100,000 5.35 Link 
EP นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 15/9/2564 400,000 6.48 Link 
SECURE นางสาว อรรฆย์ ชุมพลพันธ์ุ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 14/9/2564 1,000 33.00 Link 
AP นาย ทรงพล บุษปฤกษ ์ หุ้นสามัญ ขาย 17/9/2564 17/9/2564 20,000 8.55 Link 
AMR นาย มารุต ศิริโก หุ้นสามัญ ซ้ือ 17/9/2564 16/9/2564 19,500 6.60 Link 
ที่มา : www.sec.co.th 
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https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003692109&transId=122269_2_2
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https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003752109&transId=122275_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003882109&transId=122288_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003762109&transId=122067_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003772109&transId=122277_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003672109&transId=122266_2_1
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https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003742109&transId=122274_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003852109&transId=122285_2_1
https://market.sec.or.th/r59/th/report?batchNo=592003732109&transId=122272_2_1
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ขอ้มูลการขายชอรต์ 17 กนัยายน 2564 

ชือ่บริษัท 
ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต 

 )หุ้น (  
มลูคา่การขายชอรต์ 

   )บาท (  
%ปรมิาณการขายชอร์ตเทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขายแบบ 

Auto Matching 
 

PTT-R 12,384,500 488,109,850.00 8.78% 
DELTA-R 711,500 401,955,800.00 14.41% 
KCE-R 4,081,100 338,317,800.00 5.69% 
HANA-R 3,315,500 264,318,925.00 7.82% 
PTT 6,507,300 257,769,900.00 4.61% 
TOP-R 4,838,900 242,383,150.00 21.45% 
BEM-R 20,873,800 184,312,435.00 20.73% 
GPSC-R 2,318,300 178,739,475.00 13.19% 
CPALL-R 2,569,500 164,194,025.00 8.71% 
KBANK 1,182,600 145,668,250.00 3.98% 
BANPU 9,888,700 125,197,190.00 6.66% 
CPN-R 2,266,700 119,798,225.00 9.89% 
KTC-R 1,883,200 117,723,750.00 13.36% 
KCE 1,371,200 114,372,600.00 1.91% 
CPALL 1,717,500 109,384,025.00 5.82% 
PTTEP 933,100 104,963,500.00 7.98% 
PTTEP-R 899,300 100,797,250.00 7.69% 
SCB-R 953,700 99,148,050.00 9.83% 
PTTGC-R 1,536,500 92,847,850.00 8.97% 
HANA 1,142,600 91,651,475.00 2.69% 
IVL-R 2,056,400 89,303,650.00 11.19% 
ADVANC-R 417,600 80,395,250.00 8.69% 
BAM-R 4,259,500 79,423,340.00 18.62% 
CPF 3,013,200 79,096,500.00 7.97% 
IVL 1,798,400 78,631,025.00 9.78% 
SAWAD-R 1,096,400 76,964,100.00 12.61% 
GPSC 993,900 76,651,375.00 5.65% 
INTUCH-R 931,000 76,617,375.00 4.69% 
GULF 1,878,800 76,088,225.00 3.96% 
TU 3,355,900 72,778,850.00 3.88% 
MINT-R 2,224,800 72,069,525.00 9.89% 
PTTGC 1,116,200 67,473,075.00 6.52% 
SCC-R 161,600 66,829,600.00 4.91% 
AOT 1,074,300 66,436,275.00 3.51% 
AOT-R 1,071,000 66,140,675.00 3.50% 
LH-R 7,737,000 62,836,805.00 8.04% 
OR 2,069,400 59,495,250.00 7.68% 
EA-R 928,300 59,399,675.00 4.28% 
SIRI 43,193,200 58,905,260.00 5.16% 
BBL 505,100 57,766,200.00 4.07% 
BTS 6,047,900 56,721,025.00 11.14% 
KBANK-R 459,600 56,589,250.00 1.55% 
CPN 1,061,200 56,141,400.00 4.63% 
EASTW 5,724,600 55,949,695.00 38.63% 
STGT 1,587,900 54,142,325.00 13.94% 
ที่มา : www.set.or.th  
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NVDR Trading Data by Stock 
                                                                                                   Date: Sep 17, 2021 

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

Stock Net Buy 
(share) Stock        Net Sell 

       (share) 
TWZ 86,549,063 SIRI -145,572,290 
AQ 62,589,150 STARK -40,039,666 
NEWS 60,549,388 TTB -29,327,300 
STOWER 51,198,800 BLAND -24,620,700 
U 36,546,125 EFORL -22,468,500 
TRUE 24,820,160 SUPER -20,666,100 
CHG 19,720,020 SITHAI -19,886,700 
KCE 15,914,342 PTT -16,789,837 
AQUA 13,612,900 LH -15,604,839 
HANA 12,961,952 THANI -8,888,300 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stock Net Buy 
(Baht) Stock Net Sell 

(Baht) 
KCE 1,332,211,198.50 PTT -667,814,608.75 
HANA 1,028,424,598.25 KBANK -524,601,224.00 
AOT 531,493,583.75 JMART -342,929,551.75 
EA 470,002,293.00 SCB -240,975,968.00 
SCC 365,656,968.00 DELTA -222,442,962.00 
CPF 232,899,915.50 SIRI -196,246,289.54 
MINT 195,029,152.00 STARK -175,361,671.92 
HMPRO 157,372,410.40 THG -173,519,584.00 
COM7 140,202,714.50 KTC -153,986,844.50 
OR 129,227,268.75 LH -126,330,975.05 
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หุ้นเขา้ใหม่วนันี ้ 
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Market Calendar   
ตาราง “XD”  ไม่ไดอ้ยู่ในตารางนี้ 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
 

20 SEP 21 SEP 22 SEP 23 SEP 24 SEP 
 
XM 
LUXF (18/10/21 13:00) 
NEW 
PDI_W4 : 20,956,084 Units 

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

 
XR 
ITEL (4 : 1) 

 
XM 
SBPF (19/10/21 09:30) 
DOD (20/10/21 14:00) 
BIZ (18/10/21 14:00) 
 

 

27 SEP 28 SEP 29 SEP 30 SEP 1 OCT 
  

XR 
OTO (1 : 1 @1.00) 
AQUA (10 : 3 @0.50) 

  
XM 
MORE (26/11/21 10:00) 
HEMP (26/11/21 08:30) 
BROOK (29/10/21 10:00) 
 

 

4 OCT 5 OCT 6 OCT 7 OCT 8 OCT 
  

 

   

11 OCT 12 OCT 13 OCT 14 OCT 15 OCT 
 
XM 
BGC (05/11/21 14:00) 
XR 
PLANET (3 : 1) 
 
 

 
 

  
XM 
NEWS (24/11/21 14:00) 
XR 
INSET (2 : 1) 

 

 
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) 


