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Date Version Description Author 

16  April  2010 1.0 Generated. Pensiri Ng. 

16  July   2012 1.5 Edited for supporting new trading system. Varoj K. 

24  July   2012 1.6 Revised. Anchalee A. 

7    Sep    2012 2.0 Revised. 

- Add 2 new order types : 
o Market Price - Market Order  
o Market Price - Market to Limit. 

Pensiri Ng. 
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- Change name from "Publish Volume" to 
"Iceberg Volume". 

- Add SET Order No., Trade ID, Deal ID in Order 
detail. 

 

28 Aug 2013 2.1 Revised. 

Edit Meaning Market Price 

Pensiri Ng. 
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โปรแกรม Streaming Pro 

Streaming Pro เป็นโปรแกรมซือ้ขายเรยีลไทมแ์บบ Multi-market ทา่นสามารถใชโ้ปรแกรม 

Streaming Pro สง่คําสัง่ซือ้ขายทัง้หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธไ์ดแ้บบเรยีลไ์ทมใ์นโปรแกรมเดยีว   

โปรแกรม Streaming Pro ถกูออกแบบใหง้า่ยตอ่การใชง้าน ดงันัน้หนา้จอตา่งๆจงึมกีารจัดเรยีงไว ้
อยา่งเป็นสดัสว่น เพือ่ความสะดวกในการดขูอ้มลูและการสง่คําสัง่ซือ้ขาย 

 
 

 
  
 หนา้จอโปรแกรม Streaming Pro แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัๆคอื 

 
 สว่นที ่1  แถบเมนูสาํหรับเลอืกดขูอ้มลู ซึง่ขอ้มลูตา่งๆจะถกูแสดงไวท้ีส่่ วนที ่2 สามารถ

แบง่ออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

 
 

 

 
   

สว่น A  ใชส้าํหรับเลอืกเมนูตา่งๆ เพือ่ดขูอ้มลู ประกอบดว้ย 

- เมนูสรุปสภาวะตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดอนุพันธ ์(Market Watch) 

- เมนูพอรต์การลงทนุ (Portfolio) 
- เมนูดรูาคาเสนอซือ้ เสนอขาย  (Bids  Offers) 

- เมนูรายการซือ้ขายลา่สดุหลกัทรัพย/์อนุพันธ ์(Ticker) 
- เมนูรายละเอยีดหลกัทรัพย/์อนุพันธร์ายตวั (Quote) 

- เมนูขา่ว (News) 
- เมนูการตัง้คา่ (Settings) 

สว่น B  สว่นแสดงวนัที ่เวลา และสว่นอืน่ซึง่ประกอบดว้ย  

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 

สว่นที ่A สว่นที ่B 

สว่นที ่C 
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-  ทา่นสามารถเลอืกเปลีย่นภาษาไทย และ ภาษาองักฤษได ้ซึง่ จากปุ่ มซึง่
แสดงดงัภาพ  

 
หากเลอืกรูปธงชาตไิทย ระบบจะแสดงผลเป็นภาษาไทย  

หากเลอืกธงประเทศองักฤษ ระบบจะแสดงผลเป็นภาษาองักฤษ   
- แสดงวนัที ่และเวลาของระบบ 

- แสดงสถานะของตลาดหลกัทรัพย์ (SET) และ ตลาดอนุพันธ(์TFEX) 
- แสดงรูปแบบของการรับสง่ขอ้มลูระหวา่งโปรแกรม Streaming Pro ซึง่

ประกอบ 2 รูปแบบ ดงันี ้ 
Push ระบบจะสง่ขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลง มาทีโ่ปรแกรมโดยอตัโนมัติ ซึง่

ปุ่ มจะแสดงสเีขยีว  

Pull  เป็นรูปแบบการรับสง่ขอ้มลู โดยโปรแกรมจะไปดงึขอ้มลูจากระบบเป็น
ระยะๆ ตลอดเวลา ซึง่ปุ่ มจะแสดงสแีดง 

ซึง่ทกุครัง้ทีเ่ปิดใชโ้ปรแกรมนี ้ โปรแกรมจะเลอืกรูปแบบของการรับสง่
ขอ้มลู (Push/Pull) ทีม่ปีระสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุใหท้า่นโดยอตัโนมัต ิซึง่อยูท่ีม่มุ

บนขวาของโปรแกรม 

สว่น C แสดงคา่ดชัน ีปรมิาณและมลูคา่การซือ้ขาย ซึง่สามารถเรยีกดไูดท้ัง้ SET, 
SET50, SET100, mai, FTSE Large Cap (ในกรณีทีโ่บรกเกอรข์องทา่นไดรั้บ

สทิธิใ์นการเผยแพร่) และ TFEX เชน่ ดชันี, คา่ High, คา่ Low รวมทัง้สถานะ
ของตลาดดว้ย โดยทา่นสามารถดขูอ้มลูสลบักนัระหวา่งขอ้มลูของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละตลาดอนุพันธไ์ด  ้ 
สว่นที ่2 สาํหรับการแสดงผลในสว่นดงักลา่ว จะแตกตา่งกนัไปขึน้กบัเมนูทีเ่ลอืกใชง้าน

จากเมนูดา้นบน โดยสามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิจากเมนูการใชง้าน

หนา้จอนัน้ๆ 
 สว่นที ่3  สาํหรับการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์/ตราสารอนุพันธ ์สามารถดรูายละเอยีด 

   เพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ Place Order  
 

Place Order (การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย/์ตราสารอนุพนัธ)์ 

ทา่นสามารถซือ้ขายหลกัทรัพย/์ตราสารอนุพันธ ์ไดโ้ดยผา่นพืน้ทีด่งักลา่ว ซึง่ระบบจะแยกหนา้จอ
ตามประเภทของหลกัทรัพยแ์ละตราอนุพันธ ์ดงันี้ 

 
หนา้จอสง่ค าส ัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

 
 

สว่นที ่1 แสดงขอ้มลูบญัชซีือ้ขาย และวงเงนิทีใ่ชใ้นการสง่คําสัง่ซือ้ขาย ประกอบดว้ย  
ส าหรบับญัช ีCash หรอื Cash Balance 

Account No.  สาํหรับเลอืกบญัชหีลกัทรัพย์ทีต่อ้งการใชส้ง่คําสัง่ซือ้ขาย  
จาก Drop-down list  

Credit  วงเงนิสงูสดุทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้

Line/PP  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้ 
Cash จํานวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัช ี[การแสดงขอ้มลูดงักลา่วขึน้อยู่

โบรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร] 
 

สาํหรับบญัช ีCredit Balance 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 
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Account No. สาํหรับเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้ง่คําสัง่ซือ้ขาย โดยเลอืกไดจ้าก 
Drop-down list  

Line /PP  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้

EE สนิทรัพยค์งเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิประกนั 
 

สว่นที ่2 สาํหรับสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย ์ในการสง่คําสัง่ซือ้ขายทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
Buy/Sell  เลอืก Buy หากตอ้งการสง่คําสัง่ซือ้ (จะแสดงสฟ้ีา) 

เลอืก Sell หากตอ้งการสง่คําสัง่ขาย (จะแสดงสชีมพู) 
Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพยท์ีต่อ้งการสง่คําสัง่ ทา่นสามารถพมิพช์ือ่ยอ่ของ

หลกัทรัพยห์รอืเลอืกจาก Drop-down list ก็ได ้

 NVDR  เลอืก หากตอ้งการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบ NVDR  
Vol. Volume จํานวนหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการสง่คําสัง่ สามารถกด ลกูศรขึน้ลง/ 

 สามารถปรับ/ลดทลีะ 100 และ 1000 โดยหนา้จอดงันี้ 

 

 
       

Price  ราคาของหลกัทรัพย ์(ตอ่หน่วย) ทีต่อ้งการสง่คําสัง่ หรอืสามารถกด 

ลกูศรขึน้ลง/ปุ่ ม  ระบบจะขึน้ลดลงทลีะ Spread ขึน้อยูป่ระเภท 
Symbol นัน้ๆ 

 
 

Price Condition เลอืกเมือ่ตอ้งการสง่คําสัง่ซือ้ขายโดยไมต่อ้งระบรุาคา ไดแ้ก่  

 ATO/ATC : เลอืกเมือ่ตอ้งการสง่คําสัง่ซือ้ขายแบบราคา ATO / 

ATC (At the open / At the close) 

 MP: จับคูก่บัดา้นตรงขา้มในราคาตลาด หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะ

สง่ใหมใ่นราคาดกีวา่ Last sale 1 Spread 

  MP-MKT = จับคูก่บัคําสัง่ดา้นตรงขา้มทกุระดบัราคาตาม Best 

Price ทีอ่ยูใ่นควิ หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะยกเลกิจํานวนทีเ่หลอื

โดยอตัโนมัต ิ

 MP-MTL (Special Market Price)= จับคูก่บัคําสัง่ดา้นตรงขา้มที่

ราคาทีด่ทีีส่ดุ (Top Best Price) หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะสง่คําสัง่

ใหใ้หมโ่ดยอตัโนมัตใินราคา Last Sale 
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 หากกดปุ่ มดงักลา่ว ระบบจะแสดงสว่นของการสง่คําสัง่ซือ้ขายเพิม่เตมิ

เพือ่ใหส้ามารถสง่คําสัง่แบบมเีงือ่นไขได  ้ประกอบดว้ย  

 
Iceberg Vol คําสัง่ซือ้ขายทีใ่หร้ะบบการซือ้ขายสง่ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ 

                  Validity  การสง่คําสัง่แบบมเีงือ่นไข Validity ประกอบดว้ย 
1. IOC Immediate or Cancel  คอื คําสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหลกัทรัพย ์

ตามราคาทีกํ่าหนดไวใ้นขณะนัน้โดยทนัท ีหากซือ้หรอืขายไดไ้มห่มดทัง้จํานวน
ทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืจะถกูยกเลกิ  

2. FOK Fill or Kill คอื  คําสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหลกัทรัพยใ์นราคาที่

กําหนด โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จํานวนที ่ตอ้งการ หากไดไ้มค่รบก็จะไมซ่ือ้ขาย
เลยและจะยกเลกิคําสัง่นัน้ทัง้หมด   

3. Day คอื  การสง่คําสัง่แบบ Normal Order เริม่ตน้เมือ่เริม่ใชง้านหนา้จอ ระบบ
จะแสดง Default เป็น Day โดยอตัโนมัต ิ

 

PIN [เฉพาะลกูคา้ทีต่อ้งการสง่คําสัง่ซือ้ขายดว้ยตวัเอง] รหัสสาํหรับสง่คํา
สัง่ซือ้ขาย 

เมือ่ป้อนคําสัง่ซือ้ขายเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเลอืก Submit เพือ่สง่คําสัง่ซือ้ขายไปยังตลาด
หลกัทรัพย ์หรอืเลอืก Clear เพือ่ลา้งขอ้มลูคําสัง่ทีไ่ดป้้อนทิง้ไว  ้

   

สว่นที ่3 แสดงรายละเอยีดคําสั่งซือ้ขายทกุคําสัง่ทีไ่ดป้้อนเขา้สูร่ะบบรวมไปถงึการยกเลกิคําสัง่ การ
เปลีย่นแปลงคําสัง่ และการดขูอ้มลูของคําสัง่  มกีารแสดงขอ้มลูดงันี้ 

 /expand  ปุ่ มสาํหรับขยายหนา้ตา่งแสดงรายการซือ้ขายเพิม่ขึน้ ดงัรูป 

 
 Detail   ปุ่ มคําสัง่สาํหรับดรูายละเอยีดแตล่ะคําสัง่ซือ้ขาย ทา่นสามารถเลอืกคํา 

    สัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการ(คลกิทีบ่รรทดัคําสัง่นัน้ๆ ใหคํ้าสัง่ถกู Highlight)  
แลว้กดปุ่ ม Detail เพือ่ดรูายละเอยีดหรอืแกไ้ขคําสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการ  

       Cancel  ปุ่ มสาํหรับยกเลกิคําสัง่ สามารถทําได ้2 วธิดีงันี ้

1. หากตอ้งการยกเลกิเฉพาะคําสัง่ซือ้ขายนัน้ ทําโดยเลอืกคําสัง่ซือ้
ขายทีต่อ้งการยกเลกิ(คลกิทีบ่รรทดัคําสัง่นัน้ๆ ใหคํ้าสัง่ถกู 

Highlight)  แลว้กดปุ่ ม Cancel   
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2. หากตอ้งการยกเลกิพรอ้มๆกนัหลายๆคําสัง่ซือ้ขาย ทําโดยกดปุ่ ม 
Cancel โดยไมเ่ลอืกคําสัง่ซือ้ขาย แลว้เลอืกคําสัง่ซือ้ขายที่

ตอ้งการยกเลกิผา่นหนา้จอดงันี้ 

 

       /Refresh  ปุ่ ม Refresh เพือ่ตรวจสอบสถานะขอ้มลูวงเงนิ และคําสัง่ซือ้ขายลา่สดุ 

Order No.  หมายเลขคําสัง่ซือ้ขาย 
 Symbol  ชือ่ยอ่หลกัทรัพยท์ีม่กีารสง่คําสัง่ 

 Time  เวลาทีทํ่าการสง่คําสัง่ 

 Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ /S=คําสัง่ขาย) 
 Price  ราคาทีม่กีารสง่คําสัง่ 

 Vol   Volume จํานวนหลกัทรัพยท์ีทํ่าการซือ้/ขาย 
 Matched  จํานวนหลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจับคูแ่ลว้ 

 Balance  จํานวนหลกัทรัพยค์งเหลอืทีร่อการจับคู ่

 Cancelled  จํานวนหลกัทรัพยท์ีถ่กูยกเลกิการรอจับคู ่
 Status  สถานะของคําสัง่ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเมนู Settings) 

 
การเปลีย่นแปลงค าส ัง่  

 
ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคําสัง่ไดโ้ดย เลอืกคําสัง่ทีต่อ้งการแกไ้ข (คลกิทีบ่รรทดัคําสัง่นัน้ๆ ให ้

คําสัง่ถกู Highlight) จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม Detail โปรแกรมจะ pop up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มาดงัรูป 

 
 

 
    

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 
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สว่นที ่1  ระบบจะแสดงรายละเอยีดของคําสัง่นัน้ๆ ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
Order No.  หมายเลขคําสัง่ 

SET Order No.  หมายเลขคําสัง่ของ ตลท. 

Account No.  บ/ช เลขที ่
Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพย์ 

Trade Date  วนัทีส่ง่คําสัง่ 
Trade Time  เวลาทีส่ง่คําสัง่ 

Side   ประเภทของคําสัง่ (คําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขาย) 
Price   ราคาตอ่หลกัทรัพยท์ีส่ง่คําสัง่ 

Volume   ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีส่ง่คําสัง่ 

Iceberg Volume  ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการทยอยสง่จนกระทัง่  
เทา่กบัจํานวน Volume  

Validity   เงือ่นไขของการสง่คําสัง่ซือ้ขาย เชน่ IOC,FOK,Day 
Order Type  ประเภทคําสัง่ทีแ่สดงวา่เป็น Normal หรอื NVDR 

  Matched  จํานวนหลกัทรัพยท์ีถ่กูจับคูแ่ลว้ 

Balanced  จํานวนหลกัทรัพยค์งเหลอืทีร่อการจับคู่ 
Cancelled  จํานวนหลกัทรัพยท์ีย่กเลกิการเสนอ  

Status   (ตวัยอ่) สถานะของคําสัง่ 
Status Meaning  ความหมายของสถานะคําสัง่ 

Reject Code  รหัสเลขบอกสาเหตกุารปฏเิสธคําสั่ง 
Reject Meaning  สาเหตกุารปฏเิสธคําสัง่ 

Enter ID  Trader ID ของผูส้ง่คําสัง่ 

Enter Date  วนัทีคํ่าสัง่ถกูสง่เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
Enter Time  เวลาทีคํ่าสัง่ถกูสง่เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์

Cancel ID   Trader ID ของผูย้กเลกิคําสัง่ 
Cancel Time  เวลาทีคํ่าสัง่ถกูยกเลกิ 

 

สว่นที ่2 แสดงรายละเอยีดของการจับคู ่(กรณีทีคํ่าสัง่ถกูจับคูแ่ลว้) ซึง๋มขีอ้มลูดงันี ้
Deal Time เวลาทีเ่กดิการจับคู ่

Deal ID  หมายเลข Deal ID ของคําสัง่ทีถ่กูจับคู ่
Trade ID หมายเลข Trade ID ของคําสัง่ทีถ่กูจับคู ่

Deal Price  ราคาทีเ่กดิการจับคู ่

 Deal Volume จํานวนหลกัทรัพยท์ีเ่กดิการจับคูไ่ด ้
 Deal Amount  ยอดเงนิทีเ่กดิจากการจับคูข่องหลกัทรัพย ์

 
สว่นที ่3 แสดงรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงคําสัง่ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นแปลง

คําสัง่) ประกอบดว้ย 
Account Number   บ/ช เลขที ่

Price      ราคาทีส่ง่คําสัง่ซือ้ขาย 

  Volume      ปรมิาณหลกัทรัพย ์
Iceberg Volume   ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการทยอยสง่จนกระทัง่เทา่กบั  

    จํานวน Volume 
  Trustee ID     ประเภทคําสัง่ทีแ่สดงวา่เป็น Normal หรอื NVDR 

  Time      เวลาทีทํ่าการเปลีย่นแปลง 

  Change Trader     รหัส Trader ID ของผูทํ้าการเปลีย่นแปลงคําสัง่ดงักลา่ว 
การเปลีย่นแปลงคําสัง่ซือ้ขายสามารถทําได ้3 วธิดีงันี ้

1. Change Type 
จากหนา้จอนีห้ากทา่นตอ้งการแกไ้ขคําสัง่ ซือ้ขาย ประเภท Normal/NVDR หรอื  Published 

Volume ไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม                      จากนัน้โปรแกรมจะ Pop up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มา 
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หากตอ้งการยนืยันการแกไ้ขใหใ้สร่หัสการซือ้ขาย (PIN) และกด Submit 

 

2. การแกไ้ขราคาและปรมิาณ 
จากหนา้จอนีห้ากทา่นตอ้งการแกไ้ข ราคา และปรมิาณของ คําสัง่ ได ้ โดยคลกิทีปุ่่ ม  

 จากนัน้โปรแกรมจะ Pop up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มา 

 

 
หากตอ้งการยนืยันการแกไ้ขใหใ้สร่หัสการซือ้ขาย (PIN) และกด Submit 

3. การยกเลกิค าส ัง่  
 ทา่นสา มารถยกเลกิคําสัง่ทีต่อ้งการได ้ ทนัท ีหากตอ้งการการยนืยันใหใ้ สร่หัสการซือ้ขาย 

(PIN) แลว้จงึกดปุ่ ม Cancel 

  
หนา้จอสง่ค าส ัง่ซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์

 

 
สว่นที ่1 แสดงขอ้มลูบญัชซีือ้ขาย และวงเงนิในการสง่คําสัง่ ประกอบด ว้ย  

Account No. สาํหรับเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้ง่คําสัง่ซือ้ขาย ไดจ้าก Drop-down 
list  

Line Avail  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 

สว่นที ่1 



                                                                                                                                                                         11/33 

 
 
 

 

 

Manual Settrade Streaming Pro 
© 2010 Settrade.com Confidential 

 

 

EE สนิทรัพยค์งเหลอื ทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิประกนั 
Equity มลูคา่สนิทรัพยท์ัง้หมด 

 

สว่นที ่2 สาํหรับสง่คําสัง่ซือ้ขายตราสารอนุพันธ ์
 ในการสง่คําสัง่ซือ้ขายทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้  

Buy/Sell  เลอืก Buy หากตอ้งการสง่คําสัง่ซือ้ (แสดงสฟ้ีา) 
    เลอืก Sell หากตอ้งการสง่คําสัง่ขาย (แสดงสชีมพู) 

 Symbol  ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธท์ีต่อ้งการสง่คําสัง่ สามารถพมิพช์ือ่ยอ่ของตรา 
    สารอนุพันธ ์หรอืเลอืกจาก Drop-down list  

Vol จํานวนContract ของตราสารอนุพันธท์ีต่อ้งการสง่คําสัง่ สามารถกด

ลกูศรขึน้ลง/ปุ่ ม  สามารถปรับ/ลดทลีะ 1 และ 10 โดยหนา้จอดงันี้ 
 

 
Price  ราคาของตราสารอนุพันธ ์(ตอ่หน่วย) ทีต่อ้งการสง่คําสัง่ หากลกูศรขึน้ลง/

ปุ่ ม  จะแสดงหนา้จอดงันี ้ 

 
 PIN   [สาํหรับลกูคา้ทีส่ง่คําสัง่ซือ้ขายเอง] รหัสสาํหรับสง่คําสัง่ซือ้ขาย 
 Position  Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 

 Type  ลกัษณะของราคา 
   Limit คําสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาเสนอซือ้หรอืขาย  

Market คําสัง่ซือ้ขายทีไ่มร่ะบรุาคาทีต่อ้งการซือ้หรอืขายแตต่อ้งการใหคํ้าสัง่ที่
สง่เขา้ไปไดรั้บการจับคู ่ณ ราคาทีด่ทีีส่ดุในขณะนัน้  

 Validity  ประเภทของคําสัง่ซึง่จะประกอบไปดว้ย  

FoK (Fill or Kill) คําสัง่ซือ้ขายทีกํ่าหนดใหจั้บคูก่ารซือ้ขายทนัทแีละหากไม่
สามารถจับคูก่ารซือ้ขายดงักลา่วไดท้ัง้หมดตามจํานวน ใหย้กเลกิการ

เสนอซือ้ขายนัน้ทนัที 
FaK  (Fill and Kill) คําสัง่ซือ้ขายทีกํ่าหนดใหจั้บคูก่ารซือ้ขายทนัที และหาก

ไมส่ามารถจับคูก่ารซือ้ขายไดเ้ลย หรอืจับคูไ่ดบ้างสว่น และมจํีานวน

เสนอซือ้ขายเหลอือยูบ่างสว่น ใหย้กเลกิการเสนอซือ้ขายทียั่งจับคู่
ไมไ่ดนั้น้ทนัท ี

   Day คําสัง่ซือ้ขายทีม่ผีลในระบบซือ้ขายภายในวนัทีส่ง่คําสัง่ 
Publish Vol. ปรมิาณสญัญาทีต่อ้งการทยอยสง่จนกระทัง่เทา่กบั จํานวน  Vol ที่

กําหนด 
 นอกจากนีท้า่นสามารถสง่ Stop Order (คําสัง่ซือ้ขายทีใ่หก้ารเสนอซือ้ขาย ณ ราคาตลาดมี

ผลในระบบซือ้ขาย เมือ่ราคาตลาดขณะนัน้เคลือ่นไหวมาถงึเงือ่นไขราคาทีกํ่าหนด) ไดอ้กีดว้ย

โดยการทําเครือ่งหมายถกูทีห่นา้ขอ้ความ Stop Order โปรแกรมจะแสดงหนา้จอเพิม่เตมิ 
เพือ่ใหท้า่นป้อนรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขของการสง่คําสัง่  ตามหนา้จอดงันี ้

 
Stop Condition: 

Symbol  ตราสารอนุพันธท์ีจ่ะใชเ้ป็นเงือ่นไข  

Condition  รูปแบบของเงือ่นไข ซึง่จะประกอบไปดว้ย  
 Bid >= ราคาเสนอซือ้มากกวา่ หรอืเทา่กบั 

 Bid <= ราคาเสนอซือ้นอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั  

 Ask >= ราคาเสนอขายมากกวา่ หรอืเทา่กบั 
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 Ask <= ราคาเสนอขายนอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั  
 Last >= ราคาลา่สดุมากกวา่ หรอืเทา่กบั 

 Last <= ราคาลา่สดุนอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั 

Price  ราคาของตราสารอนุพันธท์ีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไข  
 เมือ่ป้อนคําสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเลอืก Submit เพือ่สง่คําสัง่ซือ้ขายไปยังตลาดตราสาร

อนุพันธ ์หรอืเลอืก Clear เพือ่ลา้งขอ้มลูคําสัง่ทีไ่ดป้้อนทิง้ไว ้
สว่นที ่3  แสดงรายละเอยีดคําสั่งซือ้ขายทกุคําสัง่ทีไ่ดป้้อนเขา้สูร่ะบบแลว้ รวมไปถงึการยกเลกิ

คําสัง่ การเปลีย่นแปลงคําสัง่ และการดขูอ้มลูของคําสั่ งทีไ่ดรั้บการจับคูแ่ลว้จะแสดงขอ้มลูดงันี้ 
 Order No.  หมายเลขคําสัง่ซือ้ขาย 

 Position  Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 

Symbol  ชือ่ตราสารอนุพันธท์ีม่กีารสง่คําสัง่ 
 Time  เวลาทีทํ่าการสง่คําสัง่ 

 Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ / S=คําสัง่ขาย) 
 Price  ราคาทีม่กีารสง่คําสัง่ 

 Vol   จํานวนตราสารอนุพันธท์ีทํ่าการซือ้/ขาย 

 Matched  จํานวนตราสารอนุพันธท์ีไ่ดรั้บการจับคูแ่ลว้ 
 Balance  จํานวนตราสารอนุพันธค์งเหลอืทีร่อการจับคู ่

 Cancelled  จํานวนตราสารอนุพันธท์ีถ่กูยกเลกิการรอจับคู ่
 Valid  ประเภทของคําสัง่ (FoK, FaK, Day) 

 Status  สถานะของคําสัง่ (สามารดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเมนู Settings) 
 

การเปลีย่นแปลงค าส ัง่  

ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงคําสัง่ซือ้ขายไดโ้ดย เลอืกคําสั่งทีต่อ้งการแกไ้ข (คลกิทีคํ่าสัง่นัน้ๆให ้
คําสัง่ถกู Highlight) จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม Detail โปรแกรมจะ pop up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มาดงัรูป 

 

 
    

 สว่นที ่1  แสดงรายละเอยีดของคําสัง่นัน้ๆ ซึง่มขีอ้มลูดงันี ้

Order No. หมายเลขคําสัง่ 
Position  Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 

Series ID ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธท์ีม่กีารสง่คําสัง่ 
Time  เวลาทีส่ง่คําสัง่ 

Side  ประเภทของคําสัง่  (B=คําสัง่ซือ้ / S=คําสัง่ขาย) 

Price  ราคาตอ่หลกัทรัพยท์ีส่ง่คําสัง่ 
Volume  ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีส่ง่คําสัง่ 

   Status  (ตวัยอ่)สถานะของคําสัง่ 
   Matched จํานวนตราสารอนุพันธท์ีจ่ับคูแ่ลว้ 

   Balanced จํานวนตราสารอนุพันธค์งเหลอืทีร่อการจับคู่ 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 
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Cancelled จํานวนตราสารอนุพันธท์ีย่กเลกิการเสนอ 
TFEX Order No. หมายเลขคําสัง่ของตลาดอนุพันธ ์

Type  ลกัษณะของราคา (Limit/Market) 

   Valid Until ประเภทของสญัญา  
Publish Vol จํานวนสญัญาทีส่ง่แบบ Published Volume 

Stop ID  ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธท์ีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไข  
Stop Cond เงือ่นไขของ Stop order 

Stop Price ราคาเงือ่นไขของ stop order 
Status Meaning สถานะของคําสัง่ 

Trade Date วนัทีท่ีร่ะบบรับรูคํ้าสัง่ 

Trade Time เวลาทีร่ะบบรับรูคํ้าสัง่ 
Entry Trader หมายเลข Trader ของผูส้ง่คําสัง่ 

Entry Date วนัทีท่ีส่ง่คําสัง่ 
Cancel Trader รหัส Trader ของผูย้กเลกิคําสัง่ 

Cancel Date วนัทีท่ีย่กเลกิคําสัง่ 

Cancel Time เวลาทีย่กเลกิคําสัง่ 
Reject Code หมายเลขแสดงสถานะของคําสัง่ทีถ่กูปฏเิสธ 

Reject Meaning เหตผุลแสดงคําสัง่ทีถ่กูปฏเิสธ 
 

 สว่นที ่2 แสดงรายละเอยีดของการจับคู ่(กรณีทีคํ่าสัง่ถกูจับคูแ่ลว้) ซึง๋มขีอ้มลูดงันี ้
Deal No. หมายเลข Deal 

Trader No. รหัส Trader ID  

Series ID ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์
Time  เวลาทีไ่ดรั้บการจับคู ่

Position  Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 
Side  ประเภทของคําสัง่  (คําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขาย) 

Price  ราคาทีเ่กดิการจับคู ่

Volume  จํานวนสญัญาทีไ่ดรั้บการจับคู ่
Status  สถานะคําสัง่ทีจั่บคูแ่ลว้ 

 
สว่นที ่3 แสดงรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงคําสัง่ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นแปลง

คําสัง่) ซึง่มขีอ้มลูดงันี ้    

Time  เวลาทีส่ง่คําสัง่ 
Change ID รหัสการเปลีย่นแปลงคําสัง่ 

Action  ประเภทของการเปลีย่นแปลงคําสัง่ 
New Order No. หมายเลขคําสัง่ใหม ่

New Trade No. รหัส Trader ID ทีเ่ปลีย่นแปลงคําสัง่ 
Detail  รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

จากหนา้จอนีห้ากทา่นตอ้งการแกไ้ขคําสัง่สามาร ถทําไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม  

จากนัน้โปรแกรมจะ pop up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มา 
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ทา่นสามารถแกไ้ขรายละเอยีดของคําสัง่ได ้3 รายการคอื 

o Price   ราคาทีใ่ชใ้นการสง่คําสัง่ 

o Vol   จํานวนตราสารอนุพันธ ์
o Publish Vol  ปรมิาณสญัญาทีต่อ้งการทยอยสง่จนกระทัง่เทา่กบั จํานวน  Vol 

ทีกํ่าหนด 
หากตอ้งการยนืยันการแกไ้ขคําสัง่ใหใ้สร่หัสการซือ้ขาย (PIN) และ กด Submit 

 
การยกเลกิค าส ัง่  ปุ่ มสาํหรับยกเลกิคําสัง่ สามารถทําได ้2 วธิดีงันี ้

1. หากตอ้งการยกเลกิเฉพาะคําสัง่ซือ้ขายนัน้ ทําโดยเลอืกคําสัง่ซือ้

ขายทีต่อ้งการยกเลกิ(คลกิทีบ่รรทดัคําสัง่นัน้ๆ ใหคํ้าสัง่ถกู 
Highlight)  แลว้กดปุ่ ม Cancel   

2. หากตอ้งการยกเลกิพรอ้มๆกนัหลายๆคําสัง่ซือ้ขาย ทําโดยกดปุ่ ม 
Cancel โดยไมเ่ลอืกคําสัง่ซือ้ขาย แลว้เลอืกคําสัง่ซือ้ขายที่

ตอ้งการยกเลกิผา่นหนา้จอดงันี้ 

 

Market Watch (สรุปภาวะตลาด) 

หนา้สรุปสภาวะตลาด หรอื Market Watch เป็นหนา้จอหลกัของโปรแกรม Streaming Pro ซึง่จะ
แสดงขอ้มลูภาพรวมของตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดตราสารอนุพันธ ์ความเคลือ่นไหวของราคาแบบ

เรยีลไทม ์โดยแบง่หนา้จอ ออกเป็น 3 สว่น 



                                                                                                                                                                         15/33 

 
 
 

 

 

Manual Settrade Streaming Pro 
© 2010 Settrade.com Confidential 

 

 

 

 
 

 
สว่นที ่1  ประกอบดว้ยการแสดงขอ้มลูดงันี ้ 

- Drop-down List แสดง Favorite1 – Favorite5  ทา่นสามารถแกไ้ขตาม 
Favorite ทีท่า่นตอ้งการได ้หากทา่นเลอืก ระบบจะแสดงทีส่ว่นที ่2   

-  ทา่นสามารถเลอืกการแสดงผลของตลาดทีท่า่นตอ้งการ

ได ้ซึง่จะสง่ผลให ้Drop down List เปลีย่นไป  

Drop down List หากเรยีก SET  ระบบจะแสดง 
.Most Active Volume 

.Top Gainers 

.Top Losers 

.Top Swings 

.All Counters 

.SET 

.Foreign 

.SET50 

.SETHD 

.mai 

.AGRI 

.AUTO 
…. 

…. 

หากเลอืก TFEX ระบบจะแสดง 
-----Futures----- 

.SET50 Index Futures 

.Gold10 Futures 

.Gold Futures 

.ADVANCE Stock Futures 

…… 

……. 
……. 

-----Options----- 
.Most Active Value 

.Most Active Volume 

.Top Gainers 

.Top Losers 

.Top Swings 

.All Counters 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 สว่นที ่3 
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.SET50 Index Options Jun 12 
….แสดงกลุม่ Options ตามวนัหมดอายสุญัญา 

  ปุ่ ม Add  ปุ่ มเพิม่ขอ้มลู Favorites ทีเ่ราสนใจได ้

  ปุ่ ม Del  ปุ่ มลบ ขอ้มลู Favorites ทีเ่ราสนใจได ้

ปุ่ ม  กรณีเลอืก .Most Active ตา่งๆ ทา่นสามารถเลอืก Filter เฉพาะประเภท

หุน้ทีต่อ้งการได ้ 

 
สว่นที ่2   Real-time Quote แสดงปรมิาณการซือ้ขายและราคารายตวัของทัง้หลั กทรัพยแ์ละตรา

สารอนุพันธ์ซึง่จะแสดงรวมกนั ครัง้ละหลาย ๆตวั พืน้ที่ดงักลา่ว เพือ่ใหท้า่นตดิตามการเคลือ่นไหว

ของหลักทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธท์ีส่นใจ โดยจะมกีารแสดง สขีองราคาเพือ่บอกวา่ราคาเป็นบวก
หรอืลบเมือ่เทยีบกบัราคาปิดครัง้กอ่น ทา่นสามารถเลอืกดขูอ้มลูไดจ้าก Drop-down list ดา้นบน  

นอกจากรูปแบบของขอ้มลูทีไ่ดจ้ัดเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ ทา่นยังสามารถสรา้งรูปแบบการแสดง

ขอ้มลูสว่นตวัไดอ้กีดว้ย โดยที ่ Drop-down List ใหเ้ลอืก Favorite แลว้กดที่รายแถวทีส่นใจและ
พมิพ ์หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีส่นใจเขา้ไปไดท้นัท ี ทา่นสามารถสรา้ง Favorite ไดถ้งึ 5 

กลุม่ๆ ละ 20 ตวัดว้ยกนั โดยรายละเอยีดของขอ้มลูทีแ่สดงมดีงันี ้
Symbol  ชือ่ยอ่หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์

Close  ราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
Vol   ปรมิาณเสนอซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 

Bid  ราคาเสนอซือ้ทีด่ทีีส่ดุ 

Offer  ราคาเสนอขายทีด่ทีีส่ดุ 
Vol   ปรมิาณเสนอขาย ณ ราคานัน้ๆ 

Last  ราคาทีม่กีารซือ้ขายลา่สดุ 
Chg  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้  

%Chg  รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่น

หนา้ 
Vol  ปรมิาณทีม่กีารซือ้ขาย 

          สามารถเลอืกการแสดงผลได ้โดย กดปุ่ มดงักลา่ว ระบบจะแสดง
หนา้จอดงันี้  

 

   แสดงขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์10 ตวัทีส่นใจ ซึง่จะแสดง
เป็น Default 

   แสดงขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์10 ตวัทีส่นใจ และแสดง
รายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 

High  ราคาสงูสดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 
Low  ราคาตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 

Open     ราคา Open ตามชว่งตลาดนัน้ๆ  

     แสดงขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์20 ตวัทีส่นใจ 
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   แสดงขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์20 ตวัทีส่นใจ และแสดง
รายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 

High  ราคาสงูสดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 
Low  ราคาตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 

Open     ราคา Open ตามชว่งตลาดนัน้ๆ 

สว่นที ่3 

 
 แสดงรายละเอยีดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีส่นใจ  โดยจะแสดงรายละเอยีดของขอ้มลู

มากกวา่สว่นที ่1 วธิกีารเลอืกหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธเ์พือ่ดรูายละเอยีดในสว่นนีทํ้าได ้2 วธิ ี
1. เลอืกหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีส่นใจจากพืน้ทีส่ว่นที ่1 โดยการคลกิทีห่ลกัทรัพยห์รอืตรา

สารอนุพันธท์ีต่อ้งการ 
2. พมิพช์ือ่ยอ่หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีต่อ้งการทีช่อ่ง Symbol สาํหรับรายละเอยีดของขอ้มลู

ทีแ่สดงในสว่นนีม้ดีงันี้ 
 Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์

 Last   ราคาซือ้ขายลา่สดุ  

Change/%Change ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการ 
   กอ่นหนา้/รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคา  

   ปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
 กรณีหลกัทรัพย ์

 Vol/Value(K)  ปรมิาณการซือ้ขาย / มลูคา่การซือ้ขาย 

 High/Low  ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 
 Ceiling/Floor  ชว่งราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีส่ามารถซือ้ขายได ้

 Avg. /Close  ราคาซือ้ขายเฉลีย่ /ราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
 กรณีตราสารอนุพันธ ์

 OI/Volume จํานวนสญัญาซือ้ขายทีม่สีถานะคงคา้ง/ปรมิาณสญัญาทีม่กีาร

ซือ้ขาย 
 High/Low  ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 

 Ceiling/Floor  ชว่งราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีส่ามารถซือ้ขายได ้
 Avg./P. Settle  ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของวนั/ราคาทีใ่ชช้าํระราคาของวนักอ่น 

    หนา้  
 

 Prj.O/Open1  คา่จะเปลีย่นไปตาม Market Status ของตลาดเชน่ Open  

    จะแสดง Open คอืคา่ Open 
 พืน้ทีใ่นสว่นนีย้งัแสดง  Bids /Offers 

 Volume   ปรมิาณเสนอซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 
 Bid   ราคาเสนอซือ้ 5 อนัดบัแรก 

 Offer   ราคาเสนอขาย 5 อนัดบัแรก 

 Volume   ปรมิาณเสนอขาย ณ ราคานัน้ๆ 
และ แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละ ตราสาร อนุพั นธ์ รายตวัทีเ่กดิขึน้จรงิ  ซึง่จะมกีาร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้หรอืขาย จะรายการซือ้ขายลา่สดุ 4 อนัดบัแรกเรยีงตามเวลา
ประกอบดว้ย 

  Time   เวลาทีม่กีารจับคู ่
Side  แสดงฝ่ัง B=Buy หรอื S=Sell 

Volume   ปรมิาณทีม่กีารซือ้ขาย 

Price   ราคาทีม่กีารซือ้ขาย 
    กราฟแสดง% Buy และ %Sell ของหลกัทรัพยห์รอืตราสาร

อนุพันธต์วัดงักลา่วทีม่กีารจับคูจ่รงิ 
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          นอกจากนัน้ในพืน้ทีส่ว่นนียั้งสามารถแสดง กราฟรายวนั(Intraday Chart) ของการซือ้

ขายของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีเ่ลอืกไวภ้ายในวนันัน้ไดอ้กีดว้ยโดยคลกิทีปุ่่ ม   

สว่นของ Ticker  

 รายการซือ้ขายลา่สดุ (Ticker)ทีแ่สดงในพืน้ทีส่ว่นนีส้ามารถตัง้คา่ได ้โดยคลกิทีแ่ถบ 
Ticker Settings ทางดา้นบน ทา่นสามารถเลอืกใหแ้สดงรายการซือ้ขายเฉพาะตลาดหลกัทรัพยห์รอืตลาด

ตราสารอนุพันธ ์(การตัง้คา่นีจ้ะถกูนําไปใชใ้นหนา้จอ “Ticker ที ่Tab All” ดว้ย) 

Portfolio (พอรต์การลงทนุ)  

ขอ้มลูแสดงสถานะของการลงทนุ ซึง่ประกอบดว้ย 2  Tab ดงันี้ 

1. Portfolio  แสดงขอ้มลูสถานะของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธต์า่งๆ ทีถ่อืครองในบญัชตีา่งๆ 
1.1 ราย A/C No 

 
 

หนา้พอรต์การลงทนุ (Portfolio) เป็นหนา้จอแสดงขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธใ์นบญัชทีี่
ทา่นถอืครองอยูล่า่สดุ โดยหนา้จอจะแบง่เป็น 2 สว่นหลกัไดแ้ก ่ 

 
สว่นที ่1  แสดงหลกัทรัพยแ์ละ ตราสาร อนุพันธ์ในบญัชขีองทา่น  โดยทา่นสามารถเลอืกดไูดท้ัง้

บญัชหีลกัทรัพย ์บญัชตีราสารอนุพันธ ์ซึง่พืน้ทีใ่นสว่นนีจ้ะแสดงขอ้มลูของบญัชใีดนัน้จะขึน้อยูก่บัการเลอืก 

บญัชจีาก Drop-down list ในสว่นสง่คําสัง่ซือ้ขาย (อา่นรายละเอยีดเพิม่เติ มไดจ้ากหัวขอ้ “การสง่คําสัง่ซือ้
ขายหลกัทรัพยแ์ละ ตราสาร อนุพันธ์”)  สาํหรับรายละเอยีดทีจ่ะแสดงในสว่นนีจ้ะแยกกนัระหวา่งบญัชี

หลกัทรัพย ์และ บญัชตีราสารอนุพันธ ์ดงันี ้
   

กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชหีลกัทรพัย ์

 
 

  Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Available Volume จํานวนหลกัทรัพยท์ีส่ามารถขายได ้
Actual Volume  จํานวนหลกัทรัพยท์ีม่อียูจ่รงิ (Available Position บวกดว้ย 

 จํานวนหลกัทรัพยท์ีต่ัง้ขายไวแ้ลว้แตย่ังขายไมไ่ด )้ 
Average Cost  ราคาตน้ทนุเฉลีย่ (คดิเฉลีย่แบบ First – in / First - Out) 

Market Price  ราคาหลกัทรัพยล์า่สดุ 
Amount (Price) มลูคา่ตน้ทนุของหลกัทรัพย ์ (Actual Vol. คณูดว้ย Avg. 

Price) 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 
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Market Value  มลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพย ์ (Actual Vol. คูณดว้ย Mkt. 
   Price) 

Unrealized P/L  กําไรหรอืขาดทนุของหลกัทรัพยท์ีย่ังถอืครองอยู ่ 

(Mkt Value ลบดว้ย Amount) 
% Unrealized P/L กําไรหรอืขาดทนุของหลกัทรัพยท์ีย่ังถอืครองอยูค่ดิเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized P/L คณู 100 หารดว้ย Amount) 
Realized P/L  กําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายหลกัทรัพยใ์นวนันัน้ 

*   เหตกุารณ์ทีเ่กดิกบัหลกัทรัพยห์รอือนุพันธนั์น้กอ่นหนา้ 7 วนั 
สว่นที ่2  แสดงขอ้มลูของบญัชทีีท่า่นไดล้งทนุไว ้โดยจะแสดงขอ้มลูดงันี ้

a. A/C Balance  เป็นการแสดงสถานะของของบญัช ีซึง่จะแสดงรายละเอยีดดงันี ้

Account No. บ/ช เลขที ่หากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกทํา
ได ้จาก Drop-down list ของสว่นสง่คําสัง่ซือ้ขายดา้น

ซา้ยมอื 
Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้ 

Cash Balance จํานวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัชี  [การแสดงขอ้มลู

ดงักลา่วขึน้อยูก่ารใชบ้รกิารของแตล่ะโบรกเกอร์ ทีท่า่นใช ้

บรกิาร] 

สาํหรับบญัช ีCredit Balance 
Account No. บ/ช เลขที ่หากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกทํา

ได ้จาก Drop-down list ของสว่นสง่คําสัง่ซือ้ขายดา้น
ซา้ยมอื 

Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้ 

EE สนิทรัพยค์งเหลอื ทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ
ประกนั 

Margin   มลูคา่หลกัประกนัทีต่อ้งการ 
Liabilities (Loan)  หนีส้นิ 

b. Market Value แสดงยอดรวมของมลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพยใ์นรูปแบบกราฟวงกลม 

c. %Unrealized Profit and Loss Chart แสดงกําไรหรอืขาดทนุของ หลกัทรัพย์ทีย่ังถอืครอง

อยูใ่นรูปแบบกราฟแทง่โดยทา่นสามารถกด  เพิม่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้

 
 

กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชตีราสารอนุพนัธ ์
 

มลีกัษณะการแสดง 2 แบบคอื แบบ Settlement (ราคาทีม่กีาร settlement ทกุวนั) และแบบ 

Cost (ราคาตน้ทนุจรงิ) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้
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Symbol   ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์
Side   ประเภทของคําสัง่  (Long=คําสัง่ซือ้ /Short=คําสัง่ขาย) 

Start Vol            จํานวนสญัญาเริม่ตน้  
Avail Vol  จํานวนสญัญาทีส่ามารถสง่คําสัง่ได ้

Act Vol   จํานวนสญัญาทีม่อียูจ่รงิ (Available Vol. บวกดว้ย จํานวน 

   สญัญาทีร่อการจับคู)่ 
Average Price  ราคาตน้ทนุจากการ Settlement เฉลีย่ตน้วนั 

Average Cost  ราคาตน้ทนุจรงิเฉลีย่ตน้วนั 
Market Price  ราคาตราสารอนุพันธล์า่สดุ  

Amount (Price)  มลูคา่ตน้ทนุของตราสารอนุพันธ ์(Actual Vol คณูดว้ย Avg  
   Price 

Amount (Cost) มลูคา่ตน้ทนุของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คณูดว้ย Avg 

Cost) 
Market Value  มลูคา่ลา่สดุของตราสารอนุพันธ ์(Actual Vol คณุดว้ย Mkt  

   Price) 
Options Value  มลูคา่ของตราสารอนุพันธป์ระเภท Options 

Unrealized P/L  กําไรหรอืขาดทนุของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู่  คดิเป็น

   เปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized P/L คณู 100 หารดว้ย Amount) 
% Unrealized P/L กําไรหรอืขาดทนุของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู่  คดิเป็น

   เปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized P/L คณู 100 หารดว้ย Amount) 
Realized P/L  กําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายตราสารอนุพันธใ์นวนันัน้ 

 
สว่นที ่2  แสดงขอ้มลูสรุปกําไรและขาดทนุของบญัชทีีท่า่นไดล้งทนุไว ้โดยจะแสดงขอ้มลูดงันี ้

a. A/C Balance    เป็นการแสดงสถานะของของบญัชทีีท่า่น  

ซึง่จะแสดงรายละเอยีดดงันี ้
Account No. สาํหรับเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้ง่คําสัง่ซือ้ขาย โดยเลอืกได ้

จาก Drop-down list ดา้นซา้ยมอื 
Line Avail   วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้

Excess Equity  สนิทรัพยค์งเหลอื ทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ 

ประกนั 
Equity   มลูคา่สนิทรัพยท์ัง้หมด 

Total MR   ผลรวมเงนิประกนัขัน้ตน้ทัง้หมด 
Call/Force Flag  Flag แสดงสถานะวา่ตดิ Call หรอื Force หรอืไม ่

Call/Force MR  จํานวนเงนิทีต่อ้งนํามาฝากเพือ่คงสถานะ 

b.     Market Value แสดงยอดรวมของมลูคา่ลา่สดุของ ตราสารอนุพันธ์ ในรูปแบบ
กราฟวงกลม 

c. %Unrealized Profit and Loss Chart แสดงกําไรหรอืขาดทนุของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู่ ใน

รูปแบบกราฟแทง่โดยทา่นสามารถกด  เพิม่ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิได ้
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1.2 รวมสรุปการก าไรขาดทีท่า่นถอืครองของท ัง้สองตลาดหลกัทรพัยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

นอกจากนีท้่านสามารถดขูอ้มลูของทัง้สองระบบไปพรอ้มๆกนัได ้โดยคลกิทีปุ่่ ม Main 

 ทางดา้นขวาบน พืน้ทีใ่นสว่นทีส่องจะแสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธแ์บบภาพรวมวา่มี

กําไรและขาดทนุอยา่งไร 

 
 

สว่นที ่1  แสดงภาพรวมของบญัชทีัง้สองตลาดซึง่รายละเอยีดขอ้มลู หลกัทรัพยแ์ละ ตราสารอนุพันธ์ เหมอืน

ขา้งตนั  
  Account No.  บญัชหีลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธ ์

ซึง่หากตอ้งการดรูายละเอยีดของพอรต์แตล่ะ บ/ช สามารถทําได ้2 วธิดีงันี ้

1. ดบัเบิล้คลิ๊กที ่Account No. ทีส่นใจ 
2. เลอืกจาก Drop down list ของ Account No สว่นของการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

Available Volume จํานวนหลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธท์ีส่ามารถขายได ้
Amount (Cost) มลูคา่ตน้ทนุของหลกัทรัพย์  หรอืบญัชี ตราสารอนุพันธ์  

(Actual Vol. คณูดว้ย Avg. Price) 
Market Value  มลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพย์หรอืบญัชตีราสารอนุพันธ ์ 

(Actual Vol. คณูดว้ย Mkt. Price) 

Unrealized P/L  กําไรหรอืขาดทนุของหลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธท์ี ่
   ยังถอืครองอยู ่(Mkt Value ลบดว้ย Amount) 

% Unrealized P/L กําไรหรอืขาดทนุของหลกัทรัพย์ หรอืบญัชีตราสารอนุพันธ์ ที่
ยังถอืครองอยูค่ดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์ (Unrealized P/L คณู 100 

หารดว้ย Amount) 

Realized P/L  กําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายหลกัทรัพยห์รอืบญัชตีรา 
สารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองในวนันัน้ 

สว่นที ่2  แสดงขอ้มลูสรุปกําไรและขาดทนุของบญัชทีีท่า่นไดล้งทนุไว ้โดยจะแสดงขอ้มลูดงันี ้
a. แสดงสถานะของบญัช ี

Amount แสดงยอดรวมของมลูคา่ตน้ทนุของหลกัทรัพยแ์ละตราสาร

อนุพันธ ์  
Market Value แสดงยอดรวมของมลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพย์และตราสาร

อนุพันธ ์

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 
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Unrealized P/L แสดงยอดรวมของกําไรหรอืขาดทุนทีค่าดจะไดรั้บของ
หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ์ทีย่ังถอืครองอยู่  

%Unrealized P/L แสดงยอดรวมของกําไรหรอืขาดทนุทีค่าดจะไดรั้บของ

หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู่ คดิเป็น
เปอรเ์ซ็นต ์

Realized P/L  แสดงยอดรวมของกําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขาย 
    หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธใ์นวนันัน้ 

b. Market Value Chart แสดงยอดรวมของมลูคา่ลา่สดุของ หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ์
รูปแบบกราฟวงกลม 

c. %Unrealized Profit and Loss Chart แสดงกําไรหรอืขาดทนุทีค่าดจะไดรั้บของหลกัทรัพย์

และ ตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู ่ซึง่ทา่นสามารถกด  เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้
 
2. Deal Summary แสดงขอ้มลูคําสัง่ซือ้ขายทีม่สีถานะจับคูใ่นวนันัน้ๆ  ประกอบดว้ยรูปแบบการ

แสดงผล 2 แบบดงันี้ 
1. ราย A/C No. 

กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชีหลกัทรพัย ์

 
Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Side   ประเภทของคําสัง่ (Buy=คําสัง่ซือ้ /Sell=คําสัง่ขาย) 
Vol   ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีม่กีารจับคู ่

Price   ราคา 
Amount   มลูคา่รวม(Vol*Price)   

Total Fee  คา่บรกิารเชน่ Commission, Trading Fee, Clearing Fee 

Vat   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจากคา่บรกิาร 
Buy Amount  มลูคา่ซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT) 

Sell Amount  มลูคา่ขาย (Amount - Total Fee- VAT) 
Net Paid/Received มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนัทีต่อ้งไดรั้บหรอืจา่ย 

กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชตีราสารอนุพนัธ ์

 
Symbol   ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์

Side   ประเภทของคําสัง่ (Long=คําสัง่ซือ้ /Short=คําสัง่ขาย) 
Position   Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 

Vol   จํานวนสญัญา 

Price   ราคา 
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Fee (Comm.)  คา่บรกิาร คา่คอมมชิชัน่  
VAT   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจากคา่บรกิาร 

W/H   คา่ With Holding Tax 

Amount (Baht)  มลูคา่รวมทัง้หมด (Cost   
   +คา่ Fee+คา่ Vat – W/H) 

Total   มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนั 
   

2.2. รวมสรุปการซือ้ขายทีถ่กูจบัคูข่องท ัง้สองตลาดหลกัทรพัยแ์ละตราสารอนุพนัธ  ์
นอกจากนีท้า่นสามารถดขูอ้มลูของทัง้สองระบบไปพรอ้มๆกนัได ้โดยคลกิทีปุ่่ ม Main  

 ทางดา้นขวาบน พืน้ทีใ่นสว่นทีส่องนีจ้ะแสดงขอ้มลูภาพรวมรายรับหรอืคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชาํระทัง้วนัของ 

บญัชหีลกัทรัพยแ์ละบญัชตีราสารอนุพันธ ์ 

 
  Account No.   บญัชหีลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธ ์

ซึง่หากตอ้งการดรูายละเอยีดของแตล่ะ บ/ช สามารถทําได ้2 วธิดีงันี ้

1. ดบัเบิล้คลิ๊กที ่Account No. ทีส่นใจ 
2. เลอืกจาก Drop down list ของ Account No สว่นของการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

  Fee &VAT   คา่บรกิารทง้หมดรวมกบัภาษีมลูคา่เพิม่ 
  Net Paid/Received (Baht) ยอดรับและจา่ยของบญัชใีนวนันัน้ 

Total                           มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนั 

Total Deal Summary >> มลูคา่ซือ้ขายรวมของทัง้บญัชหีลกัทรัพยแ์ละบญัชตีราสาร
อนุพันธ ์

Bids/ Offers (ราคาเสนอซือ้เสนอขาย) 

หนา้  Bids/ Offers แสดงราคาเสนอซือ้เสนอขายทีด่ทีีส่ดุ 3/5 อนัดบัแรก ทา่นสามารถเลอืกดู

รายการหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ์ทัง้ทตีัง้ไวใ้น Favorite หรอืจะเลอืกดแูบบ manual ก็ได ้โดยเลอืก
จาก Drop-down list ทางดา้นซา้ยในสว่นที ่1 เพือ่ใหแ้สดงผลในสว่นที ่2  

 

  
 

สว่นที ่1  ประกอบดว้ยการแสดงขอ้มลูดงันี ้ 
- Drop-down list แสดง Favorite1 – Favorit5  ทา่นสามารถแกไ้ขตาม  

Favorite ทีท่า่นตอ้งการได ้หากทา่นเลอืก ระบบจะแสดงทีส่ว่นที ่2   

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 
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-  ทา่นสามารถเลอืกการแสดงผลของตลาดทีท่า่นตอ้งการได ้

ซึง่จะสง่ผลให ้Drop down List เปลีย่นไป  

กรณีหลกัทรัพย ์ 

.Most Active Value 

.Most Active Volume 

.Top Gainers 

.Top Losers 

.Top Swings 

.All Counters 

.SET 

.Foreign 

.SET50 

.SETHD 

.mai 

.AGRI 

.AUTO 

…. 
…. 

กรณีตราสารอนุพันธ ์ 
-----Futures----- 

.SET50 Index Futures 

.Gold10 Futures 

.Gold Futures 

.ADVANCE Stock Futures 
…… 

……. 
……. 

-----Options----- 

.Most Active Value 

.Most Active Volume 

.Top Gainers 

.Top Losers 

.Top Swings 

.SET50 Index Options Jun 12 
….แสดงกลุม่ Options ตามวนัหมดอายสุญัญา 

สว่นที ่2          พืน้ทีใ่นสว่นนีแ้สดง  Bids / Offers ประกอบดว้ย 
3 Bids/3 Offers แสดง 3 ระดบัราคา ซึง่ ใน 1 หนา้จอจะแสดงขอ้มลู Bids / Offers ของ

หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธไ์ดห้นา้ละ 6 ตวัพรอ้มกนั  
ทัง้นีห้ากทา่นตอ้งการดขูอ้มลูของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธต์วัอืน่ๆเพิม่เตมิอกี  สามารถคลกิ

ทีปุ่่ ม  เพือ่เปลีย่นไปยังหนา้จอการแสดงผลหนา้ถัดไปหรอืคลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัมาดู

หนา้เกา่  
ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 Vol   ปรมิาณเสนอซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 
 Bid   ราคาเสนอซือ้ 3 อนัดบัแรก 

 Offer   ราคาเสนอขาย 3 อนัดบัแรก 
 Vol   ปรมิาณเสนอขาย ณ ราคานัน้ๆ 

 Avg.   ราคาซือ้ขายเฉลีย่ 

 Last   ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
 Chg  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

 %Chg   รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคา 
   ปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

 Vol   ปรมิาณการซือ้ขาย  

 Ceiling   ชว่งราคาสงูสดุทีส่ามารถซือ้ขายได ้

สว่นที ่2 



                                                                                                                                                                         25/33 

 
 
 

 

 

Manual Settrade Streaming Pro 
© 2010 Settrade.com Confidential 

 

 

   Floor   ชว่งราคาตํา่สดุทีส่ามารถซือ้ขายได ้

     กราฟแสดง% Buy และ %Sell ของหลกัทรัพยห์รอืตราสาร

อนุพันธท์ีส่นใจ 

    กดปุ่ มดงักลา่วระบบจะแสดง Pop-Up หนา้จอเพือ่แสดง  

    Intraday Graph ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธด์งักลา่ว
  

5 Bids/5 Offers    หนา้จอแสดงขอ้มลู 5 ระดบัราคา ซึง่ใน 1 หนา้จอสามารถแสดงขอ้มลู Bids / 

Offers ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธไ์ดพ้รอ้มกนั 4 ตวั   
ทัง้นีห้ากทา่นตอ้งการดขูอ้มลูของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธต์วัอืน่ๆเพิม่เตมิอกี  สามารถคลกิ

ทีปุ่่ ม  เพือ่เปลีย่นไปยังหนา้จอการแสดงผลหนา้ถัดไปหรอืคลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัมาดู
หนา้เกา่  

  
 

 

 
ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 Vol   ปรมิาณเสนอซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 
 Bid   ราคาเสนอซือ้ 5 อนัดบัแรก 

 Offer   ราคาเสนอขาย 5 อนัดบัแรก 
 Vol   ปรมิาณเสนอขาย ณ ราคานัน้ๆ 

 กรณีหลกัทรัพย ์

 
 Avg. /Close  ราคาซือ้ขายเฉลีย่ /ราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

 Last   ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

 Ceiling/Floor  ชว่งราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีส่ามารถซือ้ขายได ้  
 Chg/%Chg  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการ 

    กอ่นหนา้/รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคา 
   ปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

 High/Low  ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 
 Vol/Val (K)  ปรมิาณการซือ้ขาย / มลูคา่การซือ้ขาย(K) 

 กรณีตราสารอนุพันธ ์
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 Avg. /Close  ราคาซือ้ขายเฉลีย่ /ราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
 Last   ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

 Chg/%Chg  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการ 
    กอ่นหนา้/รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคา 

   ปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

 High/Low  ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุทีม่กีารซือ้ขายระหวา่งวนั 
 Vol   ปรมิาณการซือ้ขาย 

 Open Int  ปรมิาณสถานะคงคา้ง  
และยังแสดงรายการซือ้ขายลา่สดุ 5 อนัดบัแรกเรยีงตามเวลาอกีดว้ย 

 Side   B=ซือ้ /S=ขาย 

 Price   ราคาทีม่กีารซือ้ขาย 
 Volume   ปรมิาณทีม่กีารซือ้ขาย 

 Time   เวลาทีม่กีารจับคูคํ่าสัง่ซือ้ขาย 

  กราฟแสดง% Buy และ %Sell ของหลกัทรัพยห์รอืตราสาร

อนุพันธท์ีส่นใจ 

    กดปุ่ มดงักลา่วระบบจะแสดง Pop-Up หนา้จอเพือ่แสดง  

     Intraday Graph ของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธด์งักลา่ว 

Ticker (ราคาซือ้ขายลา่สดุ) 

หนา้ Ticker แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละ ตราสารอนุพันธ์ลา่สดุ ซึง่สามารถแสดงผลได ้ 3 
แบบดงันี ้

1.  ALL  แสดงทัง้ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธล์า่สดุ 

 
โดยหนา้จอจะแบง่เป็น 3 สว่น แสดงรายการซือ้ขายแถวละ 20 รายการ โดยแถบทีถ่กู Highlight 

จะแสดงรายการทีเ่กดิขึน้ลา่สดุ ไลเ่รยีงจากซา้ยไปขวา ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

Symbol  ชือ่ยอ่หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์
Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ /S=คําสัง่ขาย) 

Volume  ปรมิาณของรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

Price  ราคาซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
Change  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

สญัลกัษณ์ ลกูศรแสดงราคาลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
ซึง่รายการซือ้ขายทีแ่สดงในพืน้ทีส่ว่นนีส้ามารถตัง้คา่ได ้ผา่น Ticket Settings โดยคลกิที่

แถบ  ทางดา้นบน/จากหนา้จอ Settings เลอืก Tickers Settings โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งดงัรูป 
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 ทา่นสามารถกําหนดการแสผลรายการซือ้ขายลา่สดุไดด้งันี ้

1. Mode:  Sum  รวมคําสัง่ซือ้ขายทีถ่กูจับคูต่ามหุน้ทีเ่กดิ รายการในเวลาเดยีวกนั 
2. Market: 

o SET ตลาดหลกัทรัพย ์ 

Filter By: หากตอ้งการกําหนดเฉพาะ รายการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์  จะสามารถ
กําหนดไดด้งันี ้

 Common Stock หุน้สามัญ 
 Foreign Stock หุน้กระดานตา่งประเทศ 

 Warrant หุน้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ์

 All ประเภทหุน้ทัง้หมด 
o TFEX ตลาดตราสารอนุพันธ ์

Filter By: หากตอ้งการ กําหนดเฉพาะ รายการซือ้ขายของตลาด ตราสารอนุพันธ์ จะ
สามารถกําหนดเลอืกตาม Instrument Type ไดด้งันี ้

 Futures            ฟิวเจอร ์แบง่ตาม Underlying : SET50,SSF,Gold Futures 

 Options ออปชัน่ 
 All ประเภทตา่งๆ ทีม่กีารเทรดในตลาด TFEX 

o Both เลอืกทัง้สองตลาด 
 

 2. Symbol แสดงขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธล์า่สดุทีส่นใจ ซึง่สามารถกําหนดได ้3 ตวั 
กรณีหลกัทรัพย ์

 
 

กรณีตราสารอนุพันธ ์ 

  
สว่นที ่1  

Symbol  ชือ่หลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์
Last   ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

Chg/%Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ /รอ้ยละของ 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 
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ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดวนัทําการกอ่นหนา้ 
           กรณีหลกัทรัพย ์

           Vol/Val (K) ปรมิาณการซือ้ขาย / มลูคา่การซือ้ขาย 

           กรณีตราสารอนุพันธ ์
      OI/Vol  ปรมิาณสถานะคงคา้ง / ปรมิาณสญัญาทีม่กีารซือ้ขาย 

สว่นที ่2  
Vol  ปรมิาณของรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

Price  ราคาซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ /S=คําสัง่ขาย) 

Change  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

สญัลกัษณ์ ลกูศรแสดงราคาลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
3. Market   เป็นการแสดงผล แยกตลาด หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ์  ซึง่แบง่ออกเป็น 2 

สว่นตามรูปดงันี ้

 
Vol  ปรมิาณของรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
Price  ราคาซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ /S=คําสัง่ขาย) 

Change  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
สญัลกัษณ์ ลกูศรแสดงราคาลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

Quote (ขอ้มูลหลกัทรพัย/์ตราสารอนุพนัธ ์รายตวั) 

 

 
 

 
 

 

หนา้จอนีจ้ะเป็นหนา้จอทีแ่สดงขอ้มลูรายละเอยีดของหลกัทรัพยห์รอื ตราสารอนุพันธ์ทีท่า่นสนใจ โดยป้อน
ขอ้มลูหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีต่อ้งการดขูอ้มลูทีช่อ่ง และกด Submit 

 

สว่นที ่1  แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัทรัพย์/ตราสารอนุพันธท์ีเ่ลอืกซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สว่นที ่3 

สว่นที ่4 



                                                                                                                                                                         29/33 

 
 
 

 

 

Manual Settrade Streaming Pro 
© 2010 Settrade.com Confidential 

 

 

  กรณีหลกัทรพัย ์
  Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Last Done  ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

Chg/%Chg  ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่น 
   หนา้ /รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดวนั 

   ทําการกอ่นหนา้ 
%Chg 1W/1M/3M รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคา เฉลีย่ปิด 1 

สปัดาห/์1 เดอืน/3 เดอืน 
Volume   ปรมิาณการซือ้ขาย 

Value    มลูคา่การซือ้ขาย 

Average/Prev Close ราคาซือ้ขายเฉลีย่/ราคาปิดวนัทําการกอ่นหนา้ 
Average Buy/Sell ราคาซือ้/ขายเฉลีย่ 

High/Low  ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุ 
52 W High/Low  ราคาเฉลีย่ 52 สปัดาหส์งูสดุ/ตํา่สดุ 

Open1 /Open 2  ราคาเปิดชว่งเชา้ / ราคาเปิดชว่งบา่ย 

Open2   ราคาตามชว่งเวลาสถานะตลาด 
Ceiling/Floor  ราคาตํา่สดุ/สงูสดุทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้

ขอ้มูลพืน้ฐาน 
หลกัทรพัยป์ระเภท Common Stock 

P/E   อตัราสว่นราคาตลาดตอ่กําไรสทุธ ิ
P/BV   อตัราสว่นราคาตลาดตอ่ Book value 

Yield   เงนิปันผล 

EPS   กําไรสทุธติอ่หุน้ 
หลกัทรพัยป์ระเภท Warrant 

Underlying  หลกัทรัพยแ์มท่ีใ่บสาํคญัแสดงสทิธอิา้งองิอยู ่
No. of Warrants  จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทีอ่อกจําหน่าย 

Exercise Ratio  จํานวนหุน้สามัญทีจ่ะไดรั้บหลงัจากใชส้ทิธแิปลงสภาพ  

   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 ใบ 
Exercise Date  วนัทีใ่ชส้ทิธิ ์

Exercise Price  ราคาทีผู่แ้ปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งจา่ยเพือ่ให ้
   ไดม้าซึง่ 1 หุน้สามัญ 

Gearing Ratio  อตัราสว่นของมลูคา่หุน้แมก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

Status    สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธ ินัน้เชน่ ITM,OTM,ATM 
หลกัทรพัยป์ระเภท Derivatives Warrant 

Underlying  ชือ่ยอ่หลกัทรัพยแ์มท่ีใ่บสาํคญัแสดงสทิธอิา้งองิอยู ่
No. of Warrants  จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทีอ่อกจําหน่าย 

Exercise Ratio  จํานวนหุน้สามัญทีจ่ะไดรั้บหลงัจากใชส้ทิธแิปลงสภาพ  
   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 ใบ 

Exercise Date  วนัทีใ่ชส้ทิธิ ์

Exercise Price  ราคาทีผู่แ้ปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งจา่ยเพือ่ให ้
   ไดม้าซึง่ 1 หุน้สามัญ 

Gearing Ratio  อตัราสว่นของมลูคา่หลกัทรัพยแ์มก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
Status   สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธ ินัน้เชน่ ITM,OTM,ATM 

สามารถกด   เพือ่ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิของ Derivatives Warrant ตวั

นัน้ๆ เพิม่เตมิได ้
 

2.กรณีตราสารอนุพนัธ ์
Symbol   ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์

Last Done  ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

Chg/%Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทํากา รกอ่น
หนา้/ รอ้ยละของผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดวนั

ทําการกอ่นหนา้ 
Volume   ปรมิาณการซือ้ขาย 

Prev. OI   จํานวนการเปิดสญัญาของวนัทําการกอ่นหนา้ 
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Average   ราคาซือ้ขายเฉลีย่ 
High/Low  ราคาสงู/ตํา่ ในวนันัน้ 

Open1 /Open 2  ราคาเปิดชว่งเชา้ / ราคาเปิดชว่งบา่ย 

Open2   ราคาตามชว่งเวลาสถานะตลาด 
Previous Close/Settle ราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้/ราคาทีใ่ชช้าํระราคา 

Ceiling/Floor  ราคาตํา่สดุ/สงูสดุทีส่ามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได ้
Last Day  วนัสดุทา้ยทีส่ามารถทําการซือ้ขายได ้

Basis ผลตา่งระหวา่งคา่ดชันขีอง Underlying กบัราคาซือ้ขาย
ลา่สดุ 

Time Value  มลูคา่ตราสารอนุพันธต์ามระยะเวลา 

Underlying  ราคาของ Underlying 
 

สว่นที ่2  แสดงราคาเสนอซือ้เสนอขาย 5 อนัดบัทีด่ทีีส่ดุ ซึง่มขีอ้มลูดงันี ้
Volume  ปรมิาณเสนอซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 

Bid  ราคาเสนอซือ้ (อนัดบัแรกทีด่ทีีส่ดุเรยีงจากมากไปนอ้ย) 

Offer  ราคาเสนอขาย (อนัดบัแรกทีด่ทีีส่ดุเรยีงจากนอ้ยไปมาก) 
Volume  ปรมิาณเสนอขาย ณ ราคานัน้ๆ 

 
สว่นที ่3  แสดงรายการซือ้ขายของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธท์ีเ่ลอืกด ูมรีายละเอยีดดงันี้ 

Time  เวลาทีเ่กดิการซือ้ขาย 
Side  ประเภทของคําสัง่ (B=คําสัง่ซือ้ /S=คําสัง่ขาย) 

Volume  ปรมิาณของรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

Price  ราคาซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
Change  ผลตา่งราคาซือ้ขายลา่สดุกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 

สญัลกัษณ์ ลกูศรแสดงราคาลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการกอ่นหนา้ 
 

สว่นที ่4 แสดงราคาและปรมิาณการซือ้ขายของหลกัทรัพ ยห์รอืตราสารอนุพันธ์ นัน้ๆ สามารถเลอืก

ดไูด ้2 แบบ ทา่นสามารถเลอืกดขูอ้มลูไดด้งันี้ 
1. Chart   แสดงกราฟ  intraday ของหลกัทรัพยห์รอื ตราสารอนุพันธ์ทีท่า่นสนใจ

ซึง่จะแสดงปรมิาณการซือ้ขาย และ กราฟเสน้แสดงราคาของหลกัทรัพยห์รอืตราสารอนุพันธ ์

 
2. Summary ขอ้มลูภาพรว ม รายการซือ้ขายของหลกัทรัพยห์รอื ตราสารอนุพันธ์ ที่

เลอืกด ูมรีายละเอยีดดงันี ้

 

กรณีหลกัทรพัย ์
ระบบจะ แสดง Tab Summary 
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แสดงขอ้มลูปรมิาณฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย ทัง้ทีเ่ป็นปรมิาณหลกัทรัพยแ์ละแบบทีค่ดิเป็นรอ้ยละ ปรมิาณ
ฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย  โดยประกอบดว้ย ของหลกัทรัพยนั์้ นๆ, Sector ทีห่ลกัท รัพยนั์น้ๆเป็นสมาชกิอยู ่แล ะ 

ภาพรวมทัง้ตลาด 

 
กรณีตราสารอนุพนัธ ์

สาํหรับ Futures ระบบจะ  แสดง Tab Summary 
สาํหรับ Option ระบบจะ แสดง Tab Call และ Put เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถเปรยีบเทยีบทัง้พุท และคอลได ้

 
เป็น แสดงขอ้มลูปรมิาณฝ่ัง  Long และ Short ปรมิาณตราสารอนุพันธ ์ และแบบทีค่ดิเป็นรอ้ยละ

ปรมิาณฝ่ัง Long และ Short โดยประกอบดว้ย ของตราสารอนุพันธ์ นัน้ๆ, Underlying  ทีต่ราสารอนุพันธ์
นัน้ๆเป็นสมาชกิอยู ่และ ภาพรวมทัง้ตลาด 

 
สว่นที ่5 

สว่นทีเ่ชือ่มตอ่ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิของหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ ์ซีง่มรีายละเอยีดดงันี ้
ส าหรบักรณีหลกัทรพัย ์

สามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั หลกัทรัพย์ซงีระบบจะแสดง Pop-up หนา้จอขึน้มาโดย

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี ้ 
 

 สามารถดใูนลกัษณะปฎทินิของหลกัทรัพย ์ 

 สามารถดรูายละเอยีดของหลกัทรัพยเ์พิม่เตมิได ้ 
 

สาํหรับกรณีตราสารอนุพันธ ์

สามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัตราสารอนุพันธ์ ซงีระบบจะแสดง Pop-up หนา้จอขึน้มา
โดยประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี ้ 

   สาํหรับด ูขอ้มลูราคา Gold Spot ของตา่งประเทศจากเว็บไซด์ kitco  

 สาํหรับดขูอ้มลูราคาทองคํา ของสมาคมคา้ทองคํา จากเว็บไซด ์ Gold 
Traders  

 สาํหรับดเูครือ่งคํานวณราคาทองคํา (Gold Price Converter 
Program)จาก เว็บไซด ์TFEX 

  หากทา่นตอ้งการ ดขูอ้มลูลกัษณะปรมิาณการซือ้ขายที่ ราคาตา่งๆ ได ้

เชน่กนั ซึง่จะแสดงหนา้จอในสว่นที ่2, 3, 4 จะแสดงขอ้มลูดงันี ้
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 Executed# จํานวนหลกัทรัพย/์ตราสารอนุพันธ ์ฝ่ังซือ้ทีเ่กดิการจับคู ่ณ ราคานัน้ๆ 
 Buy Vol  ปรมิาณฝ่ังซือ้ ณ ราคานัน้ๆ 

 Price  ราคาของหลกัทรัพย/์ตราสารอนุพันธ ์

 Sell Vol  ปรมิาณฝ่ังขาย ณ ราคานัน้ๆ 
 Executed# จํานวนหลกัทรัพย/์ตราสารอนุพันธ ์ฝ่ังขายทีเ่กดิการจับคู ่ณ ราคานัน้ๆ 

 Total  ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด (ทัง้ฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย) ทีร่าคานัน้ๆ 
 %Total  รอ้ยละของปรมิาณการซือ้ขายทัง่หมดทีร่าคาหนึง่ๆ เทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขาย

   ทัง้หมดของหลกัทรัพย/์ตราสารอนุพันธ ์ตวันัน้ๆ 
แสดงกราฟแสดง Total Buy/Total Sell 

  Total Buy ปรมิาณรวมฝ่ังซือ้ทัง้หมด 

  Total Sell ปรมิาณรวมฝ่ังขายทัง้หมด 
ดา้นลา่งยังแสดงกราฟปรมิาณการซือ้ขายทีช่ว่งราคาตา่งๆอกีดว้ย 

New (ขา่ว) 

  
 

แสดงขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 2 สว่นดงันี้ 
สว่นที ่1  สว่นการคน้หาตามแหลง่ขอ้มลูโดยการเลอืกที่ Drop down List เพือ่เลอืกแหลง่ทีส่นใจ 

สว่นที ่2 แสดงรายการหัวขอ้ขา่ว 

แสดงเป็นรายการหัวขอ้ขา่ว โดยบอกแหลง่ทีม่าของขา่ว , เวลา, ชือ่ยอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ หัวขอ้ขา่ว 
หากตอ้งการอา่นเนือ้ขา่ว ให  ้Double click ทีข่า่วทีส่นใจ โปรแกรมจะ Pop-up หนา้ตา่งใหมข่ึน้มา เพือ่

แสดงเนือ้หาของขา่ว 

Settings (การต ัง้คา่) 

 

 

สว่นที ่1 สว่นที ่2 

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 
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เมนูนีจ้ะเป็นการตัง้คา่การใชง้าน โปรแกรม  Streaming Pro ซึง่หนา้จอแบง่ออกเป็น  2 สว่นดงัรูป

ดา้นบน 

สว่นที ่1  เป็นการตัง้คา่การใชง้านของตวัโปรแกรม ซึง่แบง่เป็น 4 สว่นคอื 
1. PIN รหัสผา่นเพือ่สง่คําสัง่ซือ้ขาย 

1.1 การตัง้คา่ Save PIN  คอืการตัง้ใหโ้ปรแกรมจํา PIN ครัง้สดุทา้ยทีม่กีารสง่คําสัง่ โดยหากไมม่กีด
เมาสห์รอืคยีบ์อรด์เลยภายในเวลาทีกํ่าหนด PIN ทีจํ่าไวจ้ะถกูลา้งไป หากตอ้งการใหม้กีาร Save 

PIN ใหทํ้าเครือ่งหมายถกูทีห่นา้ชอ่ง Save PIN  ตอ้งกําหนดใหมท่กุครัง้ทีใ่ชง้าน
โปรแกรม 

1.2 การเปลีย่นรหัสทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย  คลกิที ่link  โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งใหมข่ึน้มา
เพือ่ใหก้รอกและยนืยันรหัสสาํหรับการซือ้ขายอนัใหม ่

 

2. Order Entry Zone: สว่นทีเ่กีย่วกบัการสง่คําสัง่ซือ้ขาย 

2.1 Auto-Fill Price กําหนดใหร้ะบบ ใสร่าคาในการซือ้ขายโดยอตัโนมัต ิโดยดงึจาก  Best 
Bid หรอื Best Offer (ขึน้อยูก่บัคําสัง่วา่ เป็นการสง่คําสัง่ซือ้หรอืขาย ) 

และจะมกีารใสร่าคาอตัโนมัตก็ิตอ่เมือ่อยูใ่น เลอืกหุน้คา้งไว ้จากทกุ
หนา้จอ ระบบจะแสดงราคาดงันี ้

 กรณีซือ้ จะแสดง ราคา Best Offer หากไมม่จีะแสดงราคา Last Price ไมม่จีะแสดงราคา 

Close  
 กรณีขาย จะแสดง ราคา Best Bid หากไมม่จีะแสดงราคา Last Price ไมม่จีะแสดงราคา 

Close 

ยกเวน้หนา้จอ Market Watch สว่นของ Favorites จะแสดงเฉพาะ 

 กรณีซือ้ จะแสดง ราคา Best Offer เทา่นัน้  

 กรณีขาย จะแสดง ราคา Best Bid เทา่นัน้ 

 
2.2 Last Order คอื คา้งคําสัง่ลา่สดุทีม่กีารสง่คําสัง่ซือ้ขายไว ้ 

 2.3 Confirm Popup  คอื การตัง้ใหโ้ปรแกรมมกีาร pop-up หนา้ตา่งเพือ่เตอืนกอ่นการสง่คําสัง่ซือ้ 
   ขาย หากตอ้งการใหม้กีารเตอืนใหทํ้าเครือ่งหมายถกูทีห่นา้ชอ่ง 

  
 2.4 NVDR   คอืการตัง้คา่ default ใหก้ารสง่คําสัง่ซือ้ขายทกุครัง้เป็นการสง่คําสัง่ซือ้ขาย 

    หลกัทรัพยแ์บบ NVDR หากตอ้งการใหต้ัง้คา่ default ใหทํ้าเครือ่งหมายถกูที ่

       
3. Information 

3.1 Turnover List แสดงขอ้มลูรายการหลกัทรัพยท์ีต่ลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหม้รีายชือ่อยูใ่น  
   Turnover List  

3.2 Manual            ลงิคเ์ขา้สูห่นา้จอ  http://www.settrade.com/streamingpro เพือ่อา่นคูม่อื            
ประกอบการใชง้าน Streaming Pro 

3.3 Order Status แสดงหนา้จอ Popup ความหมายของ Order Status 

3.4 Reject code  แสดงขอ้มลูของสถานะของคําสัง่ทีถ่กูปฎเิสธ พรอ้มคําอธบิาย 
 

4. Settings : การตัง้คา่ทัว่ไปสาํหรับโปรแกรม Streaming Pro (ระบบจะจําคา่ทีกํ่าหนดคา้งไวท้ีร่ะบบ) 
4.1 Default A/C No.  สามารถกําหนด Default A/C No.  

4.2 Full Screen Mode สามารถเลอืกขนาดการแสดงผลหนา้จอได  ้  

4.3 Ticker   สาํหรับกําหนด Ticker จากปุ่ ม Settings  
สว่นที ่2 แสดงรายการ Shortcut Key ตา่งๆ เพือ่อํานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดร้วดเร็วยิง่ขึน้  

************************ 

http://www.settrade.com/streamingpro

