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แนะน า Settrade Streaming for Fund 
 

Settrade Streaming for Fund เป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายกองทนุรวม เชค็สถานะ

ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม ตดิตามพอรต์การลงทนุในกองทนุรวม และดขูอ้มลูของกองทนุรวมเพือ่ประกอบ 

การตดัสนิใจในการลงทนุ Streaming for Fund สามารถใชง้านไดง้่ายและสะดวกทัง้บนระบบปฏบิตักิาร 
iOS และ Android โดยทา่นสามารถเขา้ถงึกองทนุรวมไดท้กุทีท่กุเวลา และสะดวกดว้ย Login เดยีวกนักับ 

Streaming ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ส าหรับซือ้ขายหุน้และอนุพันธ ์ 
 

 
เครือ่ง iPhone, iPad ทีส่ามารถใชง้านได ้

 

 สามารถใชง้านบน iPhone หรอื iPad ทีม่ ีFirmware iOS version ตัง้แตเ่วอรช์ัน่ 9.0 ขึน้ไป 

ทา่นสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ่งไดโ้ดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
- จากหนา้จอหลกั ใหเ้ขา้ Settings 

- เขา้เมนู General เลอืก About 
- ด ูVersion 

 สามารถใชง้าน App Store ได ้(ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนการใชง้าน App Store กับ Apple 

Inc. กอ่น) 

 สามารถเชือ่มตอ่ Internet ได ้

 
 

เครือ่ง Android ทีส่ามารถใชง้านได ้

 
 สามารถใชง้านบนมอืถอืหรอื Tablet Android ทีม่ ีFirmware Android version ตัง้แตเ่วอร์

ชัน่ 4.4 ขึน้ไป ทา่นสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ่งไดโ้ดยมขีัน้ตอนดงันี ้ 

- จากเมนู Settings 

- เขา้เมนู General เลอืก About Device 
- ด ูAndroid Version 

 สามารถใชง้าน Play Store ได ้(ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนการใชง้าน Play Store กับ Google 

Inc. กอ่น) 
 สามารถเชือ่มตอ่ Internet ได ้

 
 

วธิตีดิต ัง้โปรแกรม   

 

ท่ านสาม ารถ  Download โป รแก รม  Streaming for Fund จาก  App Store ผ่ าน เค รื่อ ง 
iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android โดยคน้หาชือ่โปรแกรม “Streaming for Fund” 

และเลอืก Install เพือ่ตดิตัง้โปรแกรม   
 

 
การเขา้สูร่ะบบ 

 

สามารถเขา้ใขง้าน Streaming for Fund ไดโ้ดยใช ้Username และ Password ชุดเดยีวกับที่
ใชเ้ขา้ระบบโบรกเกอร ์

 
ขัน้ตอนการเขา้ใชง้าน 

 กรอก Username (สงูสดุ 10 ตวัอกัษร) 

 กรอก Password (สงูสดุ 10 ตวัอกัษร) 

 เลอืก Selling Agent 

 Tick ที่กล่อง Remember Me หากตอ้งการใหร้ะบบจ า Username & Selling Agent ที่

กรอกไว ้เพือ่ใชใ้นการ login ครัง้ตอ่ไป 

 กด “Login” เพือ่ท าการเขา้สูร่ะบบ 
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รูปที ่1: หนา้จอ Pre-Login 

 

 
การแจง้ความประสงคเ์พือ่เปิดบญัชกีองทุน 

 

ท่านสามารถเลอืก Open New Account ในหนา้จอ Pre-Login เพื่อลงทะเบยีนกับนายหนา้
ซือ้ขายหลักทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทนุ (Selling Agent) หลงัจากนัน้ บรษัิท Selling Agent จะตดิตอ่กลับ

หาทา่นเพือ่ขอเอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้นการเปิดบญัชกีองทนุ หากเปิดบัญชเีรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะ
ได ้Username, Password เพือ่ใชใ้นการ Login  

 

ขัน้ตอนการกรอกขอ้มลู 
 กดทีปุ่่ ม Open New Account ในหนา้จอ Pre-Login 

 เลอืก Selling Agent ทีต่อ้งการเปิดบญัชกีองทนุ >> กด “Next” 

 กรอกรายละเอยีดของท่านเพื่อให ้Selling Agent ท าการตดิต่อท่านในการเปิดบัญช ีขอ้มูล

ทีจ่ าเป็น ไดแ้ก ่ชือ่-นามสกลุ, เบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล >> กด “Next” 

 กรอก Username ที่ท่านตอ้งการใช ้และกรอก Password & Re-enter Password ของ

ท่าน (Password จ าเป็นตอ้งตั ้ง 6-10 ตัว และเป็นตัว a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น) >> กด 
“Next” 

 กรอก Question & Answer เพื่อใชใ้นกรณีลืม Password หรือ PIN, กรอก Captcha >> 

กด “Submit” 
 หาก Submit ส าเร็จ หนา้จอจะแสดงขอ้ความ  "Your request is sent to the selected 

selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening 

process." 

 
Note: ส าห รับ  Username ที่ มีบัญ ชีหุ ้นห รืออ นุ พั นธ์อยู่ แล ว้  เมื่อท าการ  Login เข า้สู่

แอพพลเิคชัน่ Streaming for Fund จะเขา้สูห่นา้ Open New Account เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการเปิด
บัญชกีองทุนเพิ่ม โดยกรอกแค่รายละเอยีดส่วนตัวของท่าน แต่ไม่ตอ้งกรอก Username, Password, 

Question, Answer  
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รูปที ่2: หนา้จอ Open New Account 
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ฟงักช์ ัน่ของแอพพลเิคช ัน่ Streaming for Fund 
 

 
รูปที ่3: หนา้จอหลงั Login 

 
  

เมนูหลกัจะอยูด่า้นลา่งของหนา้จอ ประกอบดว้ย 5 เมนูหลกั ไดแ้ก ่ 

1. Portfolio แสดงขอ้มลูพอรต์การลงทนุกองทนุรวม  
2. Place Order ส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม 

3. Order Status แสดงสถานะค าสัง่ซือ้ขายกองทนุรวม 
4. Fund Info แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของกองทนุรวมที ่Selling Agent นัน้มสีทิธิข์าย  

5. More    เมนูอืน่ๆ ไดแ้ก ่Go to Streaming, Change Password, Change PIN,  
Logout 
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1. Portfolio 

 
หนา้จอแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ ่ดงันี ้

  
รูปที ่4: หนา้จอ Portfolio 

 

สว่นที ่1: ขอ้มลูของผูล้งทนุและเลขทีบ่ญัช ีประกอบไปดว้ย 
 

 
รปูที ่4.1: หนา้จอ Portfolio - สว่นที ่1 

 

 ชือ่-นามสกลุของผูล้งทนุ (ภาษาองักฤษ) 

 ระดับความเสีย่งของผูล้งทนุ (ระดับ 1-5) โดยแตล่ะระดับความเสีย่งของผูล้งทนุจะสามารถ

ซื้อกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (ระดับ 1-8) สามารถกดที่ตัวเลข เพื่อดู
รายละเอยีดได ้

o หากไม่เกนิความเสีย่งทีย่อมรับได ้จะสามารถซือ้กองทนุในระดับความเสีย่งนัน้ได ้
(Can purchase) 

o หากเกนิความเสีย่ง ระบบจะขึน้ popup แจง้เตอืน เพือ่ใหผู้ล้งทนุยนืยันการยอมรับ
ความเสีย่ง (Risk acceptance required) กอ่น จงึจะสามารถซือ้กองทนุนัน้ได ้

 

 
รปูที ่4.2: ตวัอยา่งการแสดงระดบัความเสีย่งของผูล้งทนุ  

 

 เลขที่บัญชีกองทุน (มีไดม้ากกว่า 1 บัญชีกองทุน) สามารถกดที่ลูกศร เพื่อเลือกและ

เปลีย่นเป็นบญัชทีีต่อ้งการได ้
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สว่นที ่2: ขอ้มลูพอรต์กองทนุ ประกอบไปดว้ย 

 

        
รปูที ่4.3: หนา้จอ Portfolio - สว่นที ่2   รปูที ่4.4: รายละเอยีดของกองทีอ่ยูใ่นพอรต์ 

 

หนา้จอแสดงขอ้มลูดงันี ้
 Fund Code   ชือ่ยอ่กองทนุทีอ่ยูใ่นพอรต์ 

 Market Value (THB) จ านวนเงนิคงเหลอืของกองทนุ (บาท) 

 %U.PL   เปอรเ์ซ็นตก์ าไรขาดทนุ 

 

Tip: สามารถ Sort การแสดงผลในพอร์ตได ้โดยกดทีห่ัว column Fund Code, Market Value (THB), 

%U.PL การแสดงผลจะเรยีงจากคา่นอ้ยไปมาก, มากไปนอ้ย 
 

เมือ่กดกางเพือ่ดรูายละเอยีดของกองทนุใดในพอรต์ จะพบขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 
 Unitholder ID เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 Balance (Unit) จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื (หน่วย) 

 NAV   มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 

 Average Cost ตน้ทนุเฉลีย่ (บาท) 

 Unrealized P/L ก าไรขาดทนุ (บาท) 

 

Tip: สามารถกด shortcut ทีปุ่่ ม “Purchase” และ “Redeem” ได ้เพือ่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้ขายกองทุน
ได ้โดยระบบจะเปิดไปยังหนา้ Place Order พรอ้ม fill in Fund Code ให ้

 

 
สว่นที ่3: ขอ้มลูสรุปภาพรวมของพอรต์กองทนุ  

 

 
รปูที ่4.5: หนา้จอ Portfolio - สว่นที ่3 

 

 เมือ่กดที ่Total %Unrealized P/L แลว้ หนา้จอจะแสดงขอ้มลูสรุปภาพรวมของพอรต์เพิม่เตมิ 
(เมือ่กดอกีครัง้จะเป็นการปิดรายละเอยีดทีก่างออกมา) โดยแบง่เป็น 

 

 ขอ้มูลสรุปภาพรวมของพอรต์แบบเป็นตวัเลข 

o Total Cost   มลูคา่ตน้ทนุรวมทัง้หมดของพอรต์ (บาท) 
o Total Market Value  มลูคา่เงนิคงเหลอืทัง้หมดของพอรต์ (บาท) 

o Total Unrealized P/L  ก าไรขาดทนุทัง้หมดของพอรต์ (บาท) 
o Total %Unrealized P/L ก าไรขาดทนุทัง้หมดของพอรต์ (%) 

 

 
รปูที ่4.6: ขอ้มลูสรปุภาพรวมของพอรต์ 
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 Pie Chart แสดง % การลงทนุของกองทุนแตล่ะกองในพอรต์ โดยคดิจาก Market Value 

(จ านวนเงนิคงเหลอื) ของแตล่ะกองทนุ 
 

 
รปูที ่4.7: Pie Chart แสดง % การลงทนุในพอรต์ 

 

 
2. Place Order 

 
เมนูส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย แบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื Purchase (ซือ้กองทนุ) และ Redeem (ขาย

กองทนุ) 
 

2.1 Purchase (ซือ้กองทนุ) 

 

 
รูปที ่5: หนา้จอ Purchase 

 

สว่นที ่1: ขอ้มลูของผูล้งทนุและเลขทีบ่ญัช ี(ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ในสว่น Portfolio) 

 ชือ่-นามสกลุของผูล้งทนุ (ภาษาองักฤษ) 

 ระดบัความเสีย่งของผูล้งทนุ (ระดบั 1-5)  

 เลขทีบ่ญัชกีองทนุ 
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สว่นที ่2: ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรับการซือ้ขายของกองทนุทีต่อ้งการซือ้ 

 

 
รปูที ่5.1: หนา้จอ Purchase - สว่นที ่2 

 

เลอืก Fund Code ไดโ้ดยกดทีช่อ่ง Fund Code หรอืเครือ่งหมายแวน่ขยาย หนา้จอจะแสดง List 
กองทนุทัง้หมดที ่Selling Agent ของทา่นมสีทิธิข์าย โดยแบง่ประเภทเป็น  

 

 In Portfolio  กองทนุทีท่า่นมอียูแ่ลว้ในพอรต์ 

 Other Funds กองทนุอืน่ๆทีท่า่นยังไมม่ใีนพอรต์ แต ่Selling Agent มสีทิธิข์าย  

 

 
รปูที ่5.2: หนา้จอ Purchase - Select Fund 

 

เมือ่เลอืก Fund Code เรยีบรอ้ยแลว้ หนา้จอแสดงขอ้มลูของกองทนุนัน้ๆ ดงันี ้
 

 Risk Level   ระดบัความความเสีย่งของกองทนุ (1-8) 

 Fund Name (TH)  ชือ่เต็มกองทนุภาษาไทย 

 Fund Name (EN)  ชือ่เต็มกองทนุภาษาองักฤษ 

 Initial Purchase (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก 

 Additional Purchase (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้ถัดไป 

 Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซือ้ 

 In Port (THB)  จ านวนเงนิคงเหลอืของกองทนุในพอรต์ (บาท) 
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สว่นที ่3: สว่นกรอกค าสัง่ซือ้กองทนุ 

 

 
รปูที ่5.3: หนา้จอ Purchase - สว่นที ่3 

 
การสง่ค าสัง่ซือ้ จ าเป็นตอ้งกรอกรายละเอยีดดงันี้ 

 Amount (THB) จ านวนเงนิทีต่อ้งการซือ้ (บาท)  

 Effective Date วนัทีร่ายการมผีล (สามารถเลอืกวนัทีปั่จจบุนั หรอืวนัทีล่ว่งหนา้ 

ภายใน 1 ปีได)้ 
 Payment Type วธิกีารจา่ยเงนิ  

 PIN   รหัสลบั (ตวัเลข 6 หลกั) 

 

วธิกีารจา่ยเงนิ เลอืกได ้3 แบบ โดยสามารถกดเปลีย่นไดท้ีล่กูศร 
 

 
รปูที ่5.4: หนา้จอ Purchase - Payment Type 

 

 ATS   ตดัจากบญัชธีนาคารโดยอตัโนมัต ิ(หนา้จอ Default ใหท้ี ่ATS) 

กรณีมมีากกวา่ 1 บญัชธีนาคาร สามารถเปลีย่นเป็นบญัชทีีต่อ้งการได ้
 Cheque*  จา่ยเป็นเชค็ 

 Bank Transfer  โอนเงนิเขา้บญัช ี

 

 
รปูที ่5.5: หนา้จอ Purchase - Payment Type Cheque 

 
กรณีเลอืก Payment Type = Cheque จ าเป็นตอ้งเลอืกธนาคาร กรอกเลขทีเ่ชค็และวนัทีเ่ชค็มี

ผล (*ในชว่งแรก หากสง่แบบ Payment Type = Cheque ระบบจะขึน้ error แจง้เตอืนวา่ท า
รายการไมไ่ด ้เนือ่งจากทางตลาดฯ ยังไมร่องรับการจ่ายเงนิซือ้กองทนุแบบ Cheque) 
 

 
รปูที ่5.6: หนา้จอ Purchase - Payment Type Bank Transfer 

 

กรณีเลอืก Payment Type = Bank Transfer จ าเป็นตอ้งเลอืกธนาคาร กรอกเลขทีบ่ญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการโอนเงนิเขา้ไป โดยจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใหถ้กูตอ้ง 
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 เมือ่กด Submit order แลว้ จะพบ popup confirmation โดยมรีายละเอยีดการสง่ค าสัง่ตามทีท่า่นได ้
เลอืก/กรอกไว ้

 

 
รปูที ่5.7: หนา้จอ Purchase - Confirmation 

 
 กด Cancel หากไมต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 กด Confirm เพือ่ยนืยันการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 

 หากระดับความเสีย่งของกองทุนสูงกว่าที่ผู ้ลงทุนยอมรบัได  ้ระบบจะขึน้ popup แจง้เตือน 

เพือ่ใหผู้ล้งทนุยนืยันการยอมรับความเสีย่งกอ่น จงึจะสามารถซือ้กองทนุนัน้ได ้
 

 
รปูที ่5.8: หนา้จอ Purchase - Warning Risk Level 

 

 กด Cancel หากไมย่อมรับความเสีย่ง และไมต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 กด Confirm เพือ่ยนืยันการยอมรับความเสีย่ง และท าการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 

 หากกองทุนที่ตอ้งการซื้อมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ระบบจะขึ้น popup แจง้เตือน 
เพือ่ใหผู้ล้งทนุยนืยันการยอมรับความเสีย่งกอ่น จงึจะสามารถซือ้กองทนุนัน้ได ้

 

 
รปูที ่5.9: หนา้จอ Purchase - Warning FX Risk Level 

 

 กด Cancel หากไมย่อมรับความเสีย่ง และไมต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 กด Confirm เพือ่ยนืยันการยอมรับความเสีย่ง และท าการสง่ค าสัง่ซือ้ 

 
 กรณีส่งค าสั่งซื้อไม่ส าเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว้ พบว่าค าสั่งนั้นไม่ถูกตอ้งตาม

เงือ่นไขของกองทุนนัน้ หนา้จอจะขึน้ error แจง้เตอืน โดยหากตอ้งการสง่ค าสั่งซือ้อยู่ จะตอ้งแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งตามเงือ่นไขของกองทนุกอ่น จงึจะสามารถสง่ค าสัง่ได ้เชน่  
 

 กรณี ซื้อค รั ้งแรก และกรอก Amount นอ้ยกว่ามูลค่าขั ้นต ่าของการซื้อค รั้งแรก--> 

"Subscription amount is less than minimum initial purchase." 
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 กรณีซือ้กองทีม่ีอยู่แลว้ แต่กรอก Amount นอ้ยกว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถัดไป --> 

"Subscription amount is less than minimum purchase." 

 กรณีสง่ค าสั่งซือ้หลังจากก าหนดเวลาซือ้ --> "This transaction is submitted after cut-

off time, please change the effective date." 
 กรณีกรอกวันทีม่ผีลตรงกับวันหยุด --> "Effective date must be the business date for 

this fund." 

 
 กรณีสง่ค าสั่งซือ้ส าเร็จ หนา้จอจะขึน้แจง้เตอืนวา่ “Request Submitted” และท่านจะพบ Order 

นัน้ทีห่นา้ Order Status  

 
 

2.2 Redeem (ขายกองทนุ) 
 

 
รูปที ่6: หนา้จอ Redeem 

 

สว่นที ่1: ขอ้มลูของผูล้งทนุและเลขทีบ่ญัช ี(ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ในสว่น Portfolio) 
 ชือ่-นามสกลุของผูล้งทนุ (ภาษาองักฤษ) 

 ระดบัความเสีย่งของผูล้งทนุ (ระดบั 1-5)  

 เลขทีบ่ญัชกีองทนุ 
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สว่นที ่2: ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรับการซือ้ขายของกองทนุทีต่อ้งการขาย 

 

  
รปูที ่6.1: หนา้จอ Redeem - สว่นที ่2 

 

 

เลอืก Fund Code ไดโ้ดยกดทีช่อ่ง Fund Code หรอืเครือ่งหมายแวน่ขยาย หนา้จอจะแสดง List 
กองทนุทัง้หมดทีส่ามารถขายได ้คอืกองทีม่อียูใ่นพอรต์ (In Portfolio)  

 

 
รปูที ่6.2: หนา้จอ Redeem - Select Fund 

 

เมือ่เลอืก Fund Code เรยีบรอ้ยแลว้ หนา้จอแสดงขอ้มลูของกองทนุนัน้ๆ ดงันี ้
 

 Fund Name (TH)   ชือ่เต็มกองทนุภาษาไทย 

 Fund Name (EN)   ชือ่เต็มกองทนุภาษาองักฤษ 

 Min Redemption Amount (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการขาย 

 Min Redemption Unit  จ านวนหน่วยขัน้ต า่ของการขาย 

 Min Balance Amount (THB)  มลูคา่คงเหลอืขัน้ต า่ 

 Min Balance Unit     จ านวนหน่วยคงเหลอืขัน้ต า่ 

 Redeem Cut-off Time  ก าหนดเวลาขาย 

 In Port (THB)   จ านวนเงนิคงเหลอืของกองทนุในพอรต์ (บาท) 

 In Port (Units)   จ านวนหน่วยคงเหลอืของกองทนุในพอรต์ (หน่วย) 
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สว่นที ่3: สว่นกรอกค าสัง่ขายกองทนุ 

 

  
รปูที ่6.3: หนา้จอ Redeem - สว่นที ่3 

 

การสง่ค าสัง่ขาย จ าเป็นตอ้งกรอกรายละเอยีดดงันี้ 
 

 Redeem by  ประเภทการท ารายการขายคนื แบง่เป็น 

- THB ระบจุ านวนเงนิทีต่อ้งการขาย 
- Unit ระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขาย 

- Redeem All ขายจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีม่อียู่ 

 Amount  จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขาย (ขึน้กบั Redeem  

by ทีเ่ลอืกไว)้ 
 Effective Date วนัทีร่ายการมผีล (สามารถเลอืกวนัทีปั่จจบุนั หรอืวนัทีล่ว่งหนา้ 

ภายใน 1 ปีได)้ 

 Payment Type วธิกีารรับเงนิ  
 PIN   รหัสลบั (ตวัเลข 6 หลกั) 

 

วธิกีารรับเงนิ เลอืกได ้2 แบบ โดยสามารถกดเปลีย่นไดท้ีล่กูศร 

 

 
รปูที ่6.4: หนา้จอ Redeem - Payment Type 

 

 ATS   รับเงนิเขา้บญัชธีนาคารโดยอตัโนมัต ิ(หนา้จอ Default ใหท้ี ่ATS) 

กรณีมมีากกวา่ 1 บญัชธีนาคาร สามารถเปลีย่นเป็นบญัชทีีต่อ้งการได ้
 Cheque   รับเป็นเชค็ 

 
 เมือ่กด Submit order แลว้ จะพบ popup confirmation โดยมรีายละเอยีดการสง่ค าสัง่ตามทีท่า่นได ้
เลอืก/กรอกไว ้
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รปูที ่6.5: หนา้จอ Redeem - Confirmation 

 กด Cancel หากไมต่อ้งการสง่ค าสัง่ขาย 

 กด Confirm เพือ่ยนืยันการสง่ค าสัง่ขาย 

 

 กรณีส่งค าสั่งขายไม่ส าเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว้ พบว่าค าสั่งนั้นไม่ถูกตอ้งตาม
เงือ่นไขของกองทุนนัน้ หนา้จอจะขึน้ error แจง้เตอืน โดยหากตอ้งการสง่ค าสั่งขายอยู่ จะตอ้งแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งตามเงือ่นไขของกองทนุกอ่น จงึจะสามารถสง่ค าสัง่ได ้เชน่  
 

 กรณีสัง่ขายไปนอ้ยกวา่จ านวนเงนิ/หน่วยขายคนืขัน้ต า่ --> "Redemption amount/unit is 

less than minimum redemption amount/unit." 
 กรณี  amount กรอกไปมากกว่าจ านวนที่มีอยู่ใน Port --> "Redemption amount/unit 

exceeds outstanding amount/unit." 

 กรณีสัง่ขายไปนอ้ยกวา่จ านวนเงนิ/หน่วยคงเหลอืขัน้ต า่  --> "Remaining unit/balance is 

lower than required minimum unit/balance." 

 กรณี ส่งขายหลังจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off 

time, please change the effective date." 
 กรณีสง่ขายโดยเลอืกวัน effective ตรงกับวันหยุดของกองนัน้ --> "Effective date must 

be the business date for this fund." 

 
 กรณีสง่ค าสัง่ขายส าเร็จ หนา้จอจะขึน้แจง้เตอืนวา่ “Request Submitted” และท่านจะพบ Order 

นัน้ทีห่นา้ Order Status  

 
 

3. Order Status 
 

เมนูส าหรับดสูถานะของค าสัง่ซือ้ขายกองทนุ แบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื 
 

 Current ค าสัง่ซือ้ขายทีม่ผีลในวนัทีปั่จจุบนัและวนัทีย่อ้นหลงั  

 Schedule ค าสัง่ซือ้ขายทีม่ผีลในวนัทีล่ว่งหนา้ 

 



                                                                                                                                                                         17/22 
 
 
 

 

 

Manual Streaming for Fund - Investor 
© 2017 Settrade.com 

 

 
รูปที ่7: หนา้จอ Order Status 

 
สว่นที ่1: ขอ้มลูของผูล้งทนุและเลขทีบ่ญัช ี(ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ในสว่น Portfolio) 

 ชือ่-นามสกลุของผูล้งทนุ (ภาษาองักฤษ) 

 ระดบัความเสีย่งของผูล้งทนุ (ระดบั 1-5)  

 เลขทีบ่ญัชกีองทนุ 

 
สว่นที ่2: ขอ้มลูสถานะค าสัง่ซือ้ขายกองทนุ 

 

           
    รปูที ่7.1: หนา้จอ Order Status - สว่นที ่2      รปูที ่7.2: รายละเอยีดค าสัง่ซือ้ขาย 
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หนา้จอทัง้สว่น Current และ Schedule แสดงขอ้มลูดงันี ้

 
 Fund Code   ชือ่ยอ่กองทนุทีอ่ยูใ่นพอรต์ 

 Side  Purchase (ค าสัง่ซือ้)/Redeem (ค าสัง่ขาย) 

 Status   สถานะรายการ 

 

เมือ่กดกางเพือ่ดรูายละเอยีดของค าสัง่ซือ้ขายใด จะพบขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 
 

 Entry Date/Time วนัเวลาทีส่ง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 Transaction ID เลขทีร่ายการจากระบบตลาดฯ 

 Unitholder ID เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

 Amount/Unit จ านวนเงนิ/หน่วยทีต่อ้งการซือ้/ขาย 

 Effective Date วนัทีร่ายการมผีล 

 Settlement Date วนัทีรั่บเงนิคา่ขายคนื (เฉพาะรายการ Redeem) 

 Allotted Amount จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรร 

 Allotted Unit จ านวนหน่วยทีไ่ดรั้บการจัดสรร 

 NAV for Allotment มลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชจั้ดสรร 

 Cancel Date/Time วนัเวลาทีย่กเลกิค าสัง่ซือ้ขาย 

 Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ 

 

 
สถานะรายการของค าสัง่ซือ้ขายกองทนุ มดีงันี ้

 

Status Status Meaning ค าอธบิาย 

Processing Order has been submitted and 
waiting to process. 

ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุไดส้ง่ไปทีร่ะบบตลาดฯ โดย
สมบรูณ์ และอยูร่ะหวา่งด าเนนิการเพือ่จัดสง่ให ้

บลจ.ตอ่ไป 

Approved Payment approved by Selling 
Agent. Please contact Selling 

Agent if you would like to cancel 

order. 

ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุไดรั้บการอนุมัตจิาก
นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทนุ 

(Selling Agent) เรยีบรอ้ยแลว้ และน าสง่ไปยัง

บลจ.เพือ่ท าการจัดสรรตอ่ไป  

Expired Order has been expired due to 

payment not approve by Selling 
Agent. 

ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิาก 

นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทนุ 
(Selling Agent) ภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่ค าสัง่

นีจ้ะไมร่วมสง่ใหบ้ลจ. จัดสรร 

Completed Order has been allotted by AMC. บลจ.จัดสรรตามค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้เรยีบรอ้ย

แลว้ 

Rejected Order has been rejected from 
system. 

บลจ.ปฎเิสธการจัดสรรค าสัง่ซือ้ขายของลกูคา้ 

Cancelled Order has been cancelled. ค าสัง่ซือ้ขายกองทนุถกูยกเลกิ 
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การยกเลกิค าส ัง่ซือ้ขายกองทุน 

 
 ค าสัง่ซือ้ขายกองทุนทีส่ามารถยกเลกิได ้คอืค าสัง่ทีม่สีถานะเป็น “Processing” เท่านัน้ หากค าสั่ง

ทีม่สีถานะอืน่ๆ จะไมพ่บปุ่ ม Cancel ทีห่นา้จอ 
 

 
รปูที ่7.3: หนา้จอ Order Status สว่น Cancel Order 

 
 หากตอ้งการยกเลกิค าสัง่ใด ใหก้ดทีปุ่่ ม “Cancel” ของค าสั่งนัน้ๆทีห่นา้จอ Order Status เมือ่กดที่

ปุ่ ม Cancel หนา้จอจะแสดง popup ใหย้นืยันว่าตอ้งการยกเลกิค าสัง่ โดยจ าเป็นตอ้งกรอก PIN และกด 

Confirm Cancel เมือ่สามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายไดส้ าเร็จ หนา้จอจะอพัเดทสถานะเป็น “Cancelled” 
 

 แต่หากส่งยกเลกิค าสั่งไปหลังจากก าหนดเวลาซือ้หรือขาย (Cut-off Time) จะไม่สามารถยกเลกิ
ค าสัง่ได ้โดยจะพบแจง้เตอืนทีห่นา้จอ หากตอ้งการยกเลกิค าสัง่ ทา่นสามารถตดิตอ่ Selling Agent ของ

ทา่นได ้

 
 

4. Fund Info 
 

เมนูส าหรับดขูอ้มลูกองทนุทีส่ามารถท าการซือ้ขายได ้ 
 

 
รูปที ่8: หนา้จอ Fund Info 
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การแสดงผลจะเรยีงล าดับตามชือ่บลจ. ทีท่า่นสามารถซือ้ขายกองทนุผ่านนายหนา้ของทา่นได ้

หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดที่ช ื่อบลจ.นั้น เพื่อดูกองทุนท ัง้หมดของบลจ.ได ้โดยหนา้จอจะ
เรียงล าดับตามตัวเลข/อักษร เมื่อสนใจทีก่องทุนใด สามารถกดทีช่ ือ่กองทุนนั้น เพื่อดูขอ้มูลพืน้ฐาน

เพิม่เตมิได ้และสามารถกดที ่Back มมุซา้ยบนของหนา้จอ เพือ่กลบัไปยังหนา้กอ่นหนา้ได ้ 
 

ขอ้มลูพืน้ฐานของกองทนุ จะแสดงขอ้มลูเรยีงตามล าดบั ดงันี ้ 

 
 Fund Code   รหัส/ชือ่ยอ่กองทนุ 

 Fund Name (TH)  ชือ่เต็มกองทนุภาษาไทย 

 Fund Name (EN)  ชือ่เต็มกองทนุภาษาองักฤษ 

 Fund Risk Level  ระดบัความเสีย่งของกองทนุ 

 NAV   มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 

 NAV Date   ขอ้มลู NAV ณ วนัที ่

 FX Risk   กองทนุมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไม ่

 Initial Purchase (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก 

 Additional Purchase (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้ถัดไป 

 Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซือ้ 

 Min Redeem Amt (THB) มลูคา่ขัน้ต า่ของการขาย 

 Min Redeem Unit  จ านวนหน่วยขัน้ต า่ของการขาย 

 Min Balance Amt (THB) มลูคา่คงเหลอืขัน้ต า่ 

 Min Balance Unit    จ านวนหน่วยคงเหลอืขัน้ต า่ 

 Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย 

 Dividend Policy  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลหรอืไม ่

 

Tip: สามารถกด shortcut ทีปุ่่ ม “Purchase” เพื่อท าการสง่ค าสั่งซือ้กองทุนนัน้ได ้โดยระบบจะเปิดไป
ยังหนา้ Purchase พรอ้ม fill in Fund Code ให ้

 
 

5. More 

 
เมนูอืน่ๆ ใน Streaming for Fund   

 

 
รูปที ่9: หนา้จอ More 
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5.1 Go to Streaming 
 

 หากทา่นมบีัญชหีุน้หรอือนุพันธอ์ยูแ่ลว้ สามารถกดทีเ่มนู Go to Streaming เพือ่เป็นทางลดัเขา้ใช ้

งานแอพพลเิคชั่น Streaming โดยระบบจะท าการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ที่ท่านใช ้

หากมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านทีแ่อพพลเิคชั่น Streaming ระบบจะท าการ Login เขา้ใชง้านใหท้่านโดยอัตโนมัต ิ

(Single Sign-On)  
 

 หากใชง้านอยูท่ีแ่อพพลเิคชัน่ Streaming ส าหรับการซือ้ขายหุน้และอนุพันธ ์และตอ้งการสลับเขา้ใช ้

งาน Streaming for Fund เพื่อซื้อขายกองทุน สามารถกดที่เมนู More >> Streaming for Fund 

เพื่อเป็นทางลัดในการเขา้ใชง้าน Streaming for Fund ได ้โดยระบบจะท าการ Login เขา้ใชง้านใหท้า่น

โดยอตัโนมัต ิ(Single Sign-On) เชน่กนั 
 

               
     รปูที ่9.1: เมน ูGo to Streaming ในแอพ Fund     รปูที ่9.2: หนา้จอ More ในแอพ Streaming 
 

 
5.2 Change Password 

 
 ท่านสามารถเปลีย่นรหัส Password ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างใหม่ขึน้มาเพื่อใหก้รอกและ

ยนืยันรหัส Password อันใหม่ โดยเมือ่เปลีย่น Password เรยีบรอ้ยแลว้ จะมผีลกับการเขา้ใชง้านที่

แอพพลเิคชัน่ Streaming ดว้ย  
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รปูที ่9.3: หนา้จอ More - Change Password 

 

 
5.3 Change PIN 

 
 ท่านสามารถเปลีย่นรหัส PIN ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างใหม่ขึน้มาเพื่อใหก้รอกและยนืยัน

รหัส PIN อันใหม่ โดยเมื่อเปลีย่น PIN เรียบรอ้ยแลว้ จะมีผลกับการส่งค าสั่งซื้อขายบัญชหีุน้และ

อนุพันธท์ีแ่อพพลเิคชัน่ Streaming ดว้ย  
 

 
รปูที ่9.4: หนา้จอ More - Change PIN 

 

 

5.4 Logout 
 

หากตอ้งการออกจากระบบ สามารถกดทีเ่มนู Logout โดยระบบจะท าการ Logout และกลับไป
แสดงหนา้จอ Pre-Login  

 
หากมีการ  Single Sign-On ระหว่างแอพพลิเคชั่น  Streaming และ Streaming for Fund 

(ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ในขอ้ 5.1) เมือ่ Logout ทีแ่อพพลเิคชัน่ใด จะเป็นการ Logout อกีแอพพลเิคชัน่

หนึง่ทนัท ี
  

 
================END================ 


