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แนะนา Settrade Streaming for Android
้
่ ้พัฒนำขึนโดยใช
้
Settrade Streaming for Android เป็ นโปรแกรมสำหรับซือขำยหุ
้นและอนุ พน
ั ธ ์ซึงได
้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำหรับกำรใช ้งำนผ่ ำนเครื่อง Android โดยเฉพำะ ทำให ้ Application มี ควำมโดดเด่น ใช ้งำนง่ำย สะดวกรวดเร็ วดว้ ยระบบสัม ผัส
หน้ำจอ รูปแบบกำรแสดงผลข ้อมูลที่มี ขนำดใหญ่และชัดเจน ทำให ้ผูใ้ ช ้งำนสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวของภำวะตลำดและรำคำหุน้
่ อขำยได
้
และอนุ พน
ั ธ ์แบบเรียลไทม ์ พร ้อมส่งคำสังซื
้ทันท่วงที ไม่พลำดโอกำสกำรลงทุน
เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้






้
่ 4.4 ขึนไป
้
เครื่องโทรศัพท ์มือถือ Android ที่มี Android version ตังแต่
เวอร ์ชัน
่
้
้
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบ Android version ของเครืองได ้โดยมี ขนตอนดั
ั
งนี
1.
จำกเมนู Settings
2.
เข ้ำเมนู General เลือก About Device
3.
ดู Android Version
่ Login by Fingerprint รองรับเครื่อง Android ที่มี ฟังก ์ชัน
่ Fingerprint และ Firmware OS version ตังแต่
้
สำหรับฟั งก ์ชัน
่
้
เวอร ์ชัน 6.0 ขึนไป
สำมำรถใช ้งำน Play Store ได ้ (ท่ำนจะต ้องลงทะเบียนกำรใช ้งำน Play Store กับ Google Inc. ก่อน)
่
สำมำรถเชือมต่
อ Internet ได ้

้ั
วิธีติดตงโปรแกรม
ท่ ำ นสำมำรถ Download โปรแกรม Settrade Streaming for Android จำก Play Store โดยค น
้ หำชื่อโปรแกรม “Streaming
่
้
for Android” จำก Play Store และเลือก Install เพือติดตังโปรแกรม
การเข้าสู ่ระบบ


สำมำรถเข ้ำใข ้งำน Streaming ได ้โดยใช ้ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช ้เข ้ำระบบโบรกเกอร ์ผ่ำนเครื่อง PC

Login ผ่านหน้าจอปกติ

รู ป Login เมื่อติด Inactive จะถู ก Redirect
ไปยัง Streaming for Mobile โดยอัตโนมัติ
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แนะนา Settrade Streaming for Android
ความปลอดภัยของการใช้งาน Fingerprint ก ับระบบ Settrade
้
 กรณี ที่ Login เข ้ำใช ้งำนโดย Fingerprint แล ้วไม่ถูกต ้อง (ประมำณ 5 ครัง้ ขึนอยู
่กบ
ั เครื่อง Android ที่ใช ้)
o Force ให ้ User กรอก Password แบบเดิม
้ กำรที
้
่ Verify Fingerprint ไม่ผ่ำน ไม่นับรวมกับจำนวนครังที
้ ่ใส่ Password ผิด
o ทังนี
้
่
 User สำมำรถ Clear กำรตังค่ำ Fingerprint และค่ำอืนๆก่อน Logout ได ้ ด ้วยกำรเลือก Clear User Data




้ ำเท่ำนั้น ไม่ได ้ผูกกับ User ของท่ำน
Feature Fingerprint ผูกกับเฉพำะเครื่อง Android ที่ท่ำนตังค่
่
่
้ ำ Fingerprint ใหม่ อีกครัง้ โดยใส่ Password ใหม่
ในกรณี ที ท่ำนมี กำรเปลี ยนหรื อ Reset Password ใหม่ จะตอ้ งทำกำรตังค่
หมำยเหตุ : กำร Enable Fingerprint บน Streaming for Android เป็ นควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช ้งำน

การเปิ ดบัญชี
 ท่ำนสำมำรถเลือก Open New Account ในหน้ำจอ Pre Login เพื่อลงทะเบียนกับบริษท
ั หลักทรัพย ์ หลังจำกนั้น บริษท
ั
้
่จำเป็ น และจะให ้ Username, Password เพื่อใช ้ในกำร Login กับท่ำน
หลักทรัพย ์จะติดต่อกลับหำท่ำนเพื่อขอเอกสำรทังหมดที
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ลู กเล่นใน Settrade Streaming for Android
1. Streaming Widget สำมำรถติดตำมข ้อมูลหุ ้นที่อยู่ใน Favourite หรือ Port ได ้ทันทีโดยไม่ตอ้ งเปิ ดโปรแกรม

2. SET Index Bar ทุกหน้ำจอจะมี Tab Set Index Bar แสดงดัชนี ของ SET ทุกหน้ำจอ และแสดง Last Login Date & Time

3. Sub Menu สำมำรถเปลี่ยน Sub Menu โดยกำรเลื่อน Swipe ไปด ้ำนซ ้ำย เพื่อไปเมนู ย่อยถัดไป หรือเลื่อนไปทำงขวำเพื่อไปเมนู
ย่อยก่อนหน้ำ
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ลู กเล่นใน Settrade Streaming for Android
่ ้
4. Smart Shortcut สำมำรถกดที่ Symbol ค ้ำงไว ้ให ้ระบบแสดง Smart Shortcut เพื่อให ้สะดวกในกำรติดตำมหรือส่งคำสังได
่
้
รวดเร็วยิงขึน

กรณี หุน
้
จะแสดงข ้อมูล Best Bid/Best Offer และปุ่ ม Buy/Sell
กรณี อนุ พน
ั ธ์
จะแสดงข ้อมูล Best Bid/Best Offer และปุ่ ม Long/Short
โดยทัง้ 2 กรณี จะแสดง Field ต่ำงๆอังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
้
Last
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
Chg
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
%Chg
ผลต่ำงรำคำซือขำยครังล่
้
Best Bid
รำคำเสนอซือสูงสุด
Best Offer
รำคำเสนอขำยสูงสุด
Add to Favourite ปุ่ มสำหรับเพิ่ม Symbol เข ้ำรำยกำรโปรด
Quote
ไปที่หน้ำข ้อมูล Symbol
่ อขำยต่
้
หำกกดปุ่ ม Buy/Sell หรือ Long/Short จะไปสู่หน้ำ Buy/Sell เพื่อใช ้ในกำรส่งคำสังซื
อไป
5. Refresh Screen หน้ำจอ Portfolio/Order Status/Deal Summary สำมำรถ Refresh เพื่อเรียกดูข ้อมูลที่ Update ได ้โดย
ดึงหน้ำจอจำกด ้ำนบนลงล่ำง เช่น หน้ำ Portfolio, News
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ลู กเล่นใน Settrade Streaming for Android
่ ้นให ้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น CA, T1, T2, T3, LTD
6. Symbol Flag มีกำรแสดง Flag ด ้ำนหลังรำยชือหุ

-

CA คือ หุ ้นที่จะเกิด Corporate Action ภำยในระยะเวลำ 7 วัน (สำมำรถกดที่สัญลักษณ์ CA เพื่อดูรำยละเอียดได ้)
้
T1 (Cash balance for Turnover List level 1) คือ หุ ้นที่มีอต
ั รำกำรซือขำยหมุ
นเวียนสูง และอำจมีแนวโน้มนำไปสู่
้
่
ภำวะกำรซือขำยทีผิดปกติ
้
T2 (Cash balance for Turnover List level 2) คือ หุ ้นที่มีอต
ั รำกำรซือขำยหมุ
นเวียนสูง และอำจมีแนวโน้มนำไปสู่
้
่
้
ภำวะกำรซือขำยทีผิดปกติ ห ้ำมคำนวณวงเงินซือขำย และ Cash Balance
้
T3 (Cash balance for Turnover List level 3) คือ หุ ้นที่มีอต
ั รำกำรซือขำยหมุ
นเวียนสูง และอำจมีแนวโน้มนำไปสู่
้
่ผิดปกติ ห ้ำม Net settlement และห ้ำมคำนวณวงเงินซือขำย
้
ภำวะกำรซือขำยที
และ Cash Balance
LTD คือ สัญลักษณ์ Last Trade Date สำหรับ TFEX Futures & Options

7. Push/Pull Mode รูปแบบกำรรับส่งข ้อมูล (Push หรือ Pull) มีรำยละเอียดดังนี ้

Push

ระบบส่งข ้อมูลให ้ (ไฟสีเขียว) กล่ำวคือ ระบบจะส่งข ้อมูลมำยังโปรแกรมทันที เมื่อข ้อมูลมีกำรเปลี่ยนแปลง

Pull

ดึงข ้อมูลมำ (ไฟสีส ้ม)

กล่ำวคือ โปรแกรมจะไปดึงข ้อมูลจำกระบบเองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลำ

้ งจำกท่ำนล็อกอิน โปรแกรมจะเลือกรูปแบบของกำรรับส่งข ้อมูล (Push/Pull) ที่มีประสิทธิภำพที่สุดให ้ท่ำนเองโดย
ทุกครังหลั
อัตโนมัติ โดยท่ำนสำมำรถทรำบรูปแบบกำรรับส่งข ้อมูลในปัจจุบน
ั ที่โปรแกรมเลือกอยู่ได ้โดยสังเกตไฟสีเขียวที่อยู่ด ้ำนบนขวำของ
่
่
โปรแกรมและสำมำรถเปลียนรูปแบบกำรรับส่งข ้อมูลโดยกดค ้ำงทีไฟสีเขียวด ้ำนบนขวำ
่ อขำย
้
8. Change Order* เปลี่ยนแปลงคำสังซื
(Price & Volume) มีรำยละเอียดดังนี ้

้
กำรเปลี่ยนแปลงคำสั่งซือขำยสำมำรถท
ำไดส้ องกรณี คือ เปลี่ยนแปลงรำคำ(Price) และเปลี่ยนแปลงจำนวน (Volume) โดย
่ ม Change จะแสดงขึนมำเฉพำะ
้
เลือกที่ปุ่ ม Change ในแต่ละ Order ซึงปุ่
Order ที่สำมำรถทำกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้ ท่ำนั้น (*บัญชีหุน้
Change Order ได ้เฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร ส่วนบัญชีอนุ พน
ั ธ ์สำมำรถ Change Order ได ้ทุกโบรกเกอร ์)
ปุ่ ม Change สีฟ้ำสำหรับ Order Buy/Long
ปุ่ ม Change สีชมพูสำหรับ Order Sell/Short
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่ั
ฟั งก ์ชนของโปรแกรม
Streaming

เมนู หลักจะอยู่ด ้ำนล่ำงของหน้ำจอ ประกอบด ้วย 5 เมนู หลัก ได ้แก่
1. Realtime
แสดงข้อมู ลตลาดและราคาหุน
้ และอนุ พน
ั ธ ์แบบเรี ยลไทม ์
1.1 Sum
หน้ำจอ Market Summary
1.2 Watch
หน้ำจอ Market Watch
1.3 Quote
ข ้อมูลหุ ้นและอนุ พน
ั ธ ์รำยตัว
1.4 Bids
หน้ำจอ Bids/Offers
1.5 Ticker
หน้ำจอ Ticker ของตลำด SET และ TFEX
่ อขาย
้
2. BuySell
สาหรับส่งคาสังซื
่ อ้
2.1 Buy/Long
หน้ำจอสำหรับกำรส่งคำสังซื
่
2.2 Sell/Short
หน้ำจอสำหรับกำรส่งคำสังขำย
่ อขำยแบบ
้
2.3 Click
หน้ำจอสำหรับกำรส่งคำสังซื
Click
3. Portfolio
พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
3.1 Portfolio
ข ้อมูล Portfolio ของบัญชีน้นๆ
ั
่ อขำยของบั
้
3.2 Order
สถำนะของคำสังซื
ญชีน้นๆ
ั
้
3.3 Deal Sum
ข ้อมูล Deal ที่เกิดขึนของบั
ญชีน้ันๆ
4. More
4.1 Historical Chart
หน้ำจอแสดงกรำฟ 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y
4.2 Comparison Chart หน้ำจอเปรียบเทียบกรำฟระหว่ำง 2 Symbol
4.3 Odd Lot
แสดงข ้อมูลบนกระดำน Odd Lot
4.4 News
ข่ำว เรียลไทม ์จำกตลำดหุ ้น
4.5 Notifications
แจ ้งเตือนทุกควำมเคลื่อนไหว (*เฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร)
4.6 SET App
ลิงค ์ไปยัง SET Application
้ ำกำรใช ้งำน
4.7 Settings
ตังค่
4.8 Technical Chart
กรำฟเทคนิ ค
5. Logout
ออกจากระบบ
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
1.1 Sum - ภาพรวมตลาด (Market Summary)
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ กรำฟและรำยละเอียดต่ำงๆของ Index และอนุ พน
1. กดที่
เพือดู
ั ธ์
2. สำมำรถปรับกำรแสดงผลเป็ นแนวนอนโดยเอียงเครื่องในลักษณะดังรูป หรือกดที่กรำฟนั้นๆ เพื่อดูกรำฟ Historical Chart รำย
1D, 1M, 3M, 6M, 1Y ได ้
้ ับบริ การของโบรกเกอร ์ที่ท่านใช้บริ การ)
ข้อมู ล Index (ขึนก
แสดงข ้อมูลภำพรวมตลำดหุ ้น ควำมเคลื่อนไหวของดัชนี ตลำดหุ ้นแบบเรียลไทม ์

SET INDEX
High
Low
Volume (K)
Value (M)
Chg
%Chg
ลู กศรสีเขียว
ลู กศรสีเหลือง
ลู กศรสีแดง
Status
Date/Time

แสดง SET INDEX ล่ำสุด ผลต่ำงของดัชนี ล่ำสุดเทียบกับดัชนี ก่อนหน้ำ และผลต่ำงดังกล่ำวในรูปแบบ
เปอร ์เซ็นต ์
ดัชนี สูงสุดของวันนี ้
ดัชนี ต่ำสุดของวันนี ้
้
ปริมำณกำรซือขำย
หน่ วยเป็ นพันหุ ้น
้
มูลค่ำกำรซือขำย หน่ วยเป็ นล ้ำนบำท
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่ำงรำคำซือขำยครังล่
่
้
้ ยบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
จำนวนหุน้ ทีมีรำคำซือขำยสูงขึนเที
่
้
จำนวนหุน้ ทีมีรำคำซือขำยเท่ำกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
้
จำนวนหุน้ ที่มีรำคำซือขำยน้
อยลงเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
สถำนะของตลำดหุ ้น ณ ช่วงเวลำนั้น
วันที่และเวลำ
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
กราฟ Index

ประกอบไปด ้วย

-

กรำฟ Value แสดง Index ตำมช่วงเวลำต่ำงๆ (สำมำรถกดที่สัญลักษณ์ i ที่กรำฟเพื่อดูเวลำ Update ล่ำสุดได ้)

-

้
กรำฟ Trading Value ของ Index แสดงมูลค่ำกำรซือขำยในช่
วงเวลำต่ำงๆ หน่ วยเป็ นล ้ำนบำท

่
สำมำรถกดที่ชือหรื
อเครื่องหมำยลงด ้ำนหน้ำ Index เพื่อย่อขยำยแถบสำหรับดูกรำฟของ Index และสำมำรถเปลี่ยน Index
้ บกำรแสดงผลกรำฟให ้รองรับกำรแสดงผลในแนวนอน โดยเมื่อแสดงผลเป็ นแนวนอนสำมำรถเลือก
ได ้โดยกดที่ปุ่ ม
อีกทังปรั
ระยะเวลำกำรแสดงผล (Historical Date) เป็ นรำย 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y ได ้
หมายเหตุ แถบ SET และ SET50 ไม่สำมำรถกดที่ปุ่ ม

เปลี่ยน Index ในกำรแสดงผลได ้

้ ับบริ การที่โบรกเกอร ์ที่ท่านใช้บริ การ)
ข้อมู ลอนุ พน
ั ธ ์ (ขึนก
ระบบจะแสดงข ้อมูล Series ที่ใกล ้หมดอำยุที่สุดหรือ Most Active Volume ที่สุด เปรียบเทียบกับ Underlying (ยกเว ้น
่
Gold Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซึงแสดงตำมหน้
ำจอดังนี ้

1.
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
1.2 Watch - Symbol และ Active lists (Market Watch) ที่สนใจ
่ อที่ท่ำนสนใจ (Favourite) และ Ranking ต่ำงๆ ได ้แก่ Most active Value, Most active Volume,
แสดงข ้อมูลรำคำ ชือย่
Top Gainers, Top Losers และ Sector หรือ Underlying ต่ำงๆแบบเรียลไทม ์
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ อกรำยกำรใน Favourite หรือ Ranking ต่ำงๆ
1. กดที่
เพือเลื
2. กดที่ Edit เพื่อจัดกำรแก ้ไขรำยกำร Favourite
3. กดที่นี่ เพื่อเปลี่ยน Field ในกำรแสดงผลของ Favorite
4. กดค ้ำงที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งำน Smart Shortcut
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
่ ำจอแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ซึงหน้

ส่วนที่ 1
-

่
สำหรับเลือกกลุ่มข ้อมูลที่ต ้องกำรดู ซึงสำมำรถแสดงผลได
้ 4 แบบ ได ้แก่
้
Favourite สำมำรถเลือกได ้ตังแต่
Favourite 1 - Favourite 5 (แต่ละ Favourite สำมำรถใส่ symbol ได ้ 20 ตัว)
้
และ Broker Favourite (ขึนอยู่กบ
ั โบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร ไม่สำมำรถแก ้ไขรำยกำรได ้) เมื่อเลือก Favourite ใดไว ้ล่ำสุด
้
หำก Logout และ Login ใช ้ครังต่อไป ก็จะพบ Favourite นั้นแสดงอยู่โดยอัตโนมัติ
SET สำมำรถเลือก Active List, Stock Type หรือ แบ่งตำมตลำด ของหุ ้นต่ำงๆ เช่น Most Active Value, Most Active
Volume, Top Gainer, Top Loser , Top Swing, Sector, Industry ต่ำงๆ เรียงลำดับตำมตัวอักษร
TFEX สำมำรถเลือกอนุ พน
ั ธ ์ต่ำงๆ ประกอบด ้วย Futures และ Active List ของ Options เช่น Most Active Value,
Most Active Volume, Top Gainer, Top Loser, Top Swing และ All Counters
My Port สำมำรถเลือกดูหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ใน Port แต่ละบัญชี
โปรแกรมจะแสดงด ้วยว่ำ List ที่ดูอยู่ เป็ น List ของประเภทใด เช่น Equity, Futures หรือ Options

ส่วนที่ 2

แสดงข ้อมูลตำมเงื่อนไขที่เลือกในส่วน 2 ดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
้
Last
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
Chg
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
%Chg
ผลต่ำงรำคำซือขำยครังล่
้
่
่
Bid
รำคำเสนอซือทีดีทีสุด
Offer
รำคำเสนอขำยที่ดีที่สุด
Proj. Price
รำคำที่คำดว่ำจะเปิ ดหรือปิ ด
Close
รำคำปิ ดของวันทำกำรก่อนหน้ำ
High
รำคำสูงสุดของวัน
Low
รำคำต่ำสุดของวัน
้
Vol
จำนวนที่ซือขำย
้
Val
มูลค่ำกำรซือขำย
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
การเลือกชุดข้อมู ล (Symbol List)
เลือกข ้อมูล โดยกำรกดที่ปุ่ ม
กรณี หุน
้

เพื่อเลือกกำรแสดงผลข ้อมูล Favourite, SET, TFEX หรือ My Port ดังตัวอย่ำง

หำกเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers, Top Swing จะแสดงปุ่ ม Filter
สำหรับคัดกรองประเภทหุ ้นได ้

Copyright 2016 Settrade.com All rights Reserved

Page 12

1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
กรณี อนุ พน
ั ธ์

การเปลี่ยนแปลง Symbol ในกลุ่ม Favourite
กำรเพิ่ม Symbol ในกลุ่ม Favourite จะมีผลกับกลุ่ม Favourite ในหน้ำ Market Watch ด ้วย สำมำรถทำได ้โดย
1. กดปุ่ ม Edit ระบบจะทำกำรเปลี่ยนหน้ำจอเป็ นหน้ำจอสำหรับแกไ้ ขข ้อมูล Favourite ดังภำพ

2.
3.
4.

กด Add
ใส่ชอ
ื่ Symbol ที่ต ้องกำร
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้ำจอ Watch

1.
2.
3.

หำกต ้องกำรเปลี่ยนแปลง Symbol ใน Favourite ทำได ้โดย
กดที่ชือ่ Symbol ที่ต ้องกำรเปลี่ยนแปลง จะปรำกฏ Symbol Selector เพื่อให ้เลือก Symbol ใหม่ขนมำ
ึ้
ใส่ชอ
ื่ Symbol ใหม่ที่ต ้องกำร
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้ำจอ Watch

1.
2.

หำกต ้องกำรลบ Symbol ใน Favourite ทำได ้โดย
่ ้องกำรลบ โดยกดที่
เลือก Symbol ทีต
ระบบจะเปลี่ยนกำรแสดงผลเป็ นดังนี ้

3.
4.

กดปุ่ ม Delete
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้ำจอ Watch

หมายเหตุ ท่ำนสำมำรถกดที่

้
่อสลับตำแหน่ งรำยชือหุ
่ น้ หรืออนุ พน
และทำกำรลำกขึนลงเพื
ั ธ ์ในหน้ำ Favourite
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
1.3 Quote – ราคาหุน
้ หรื ออนุ พน
ั ธ ์รายตวั
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

5

่
1. กดที่รูป
เพือใช
้กำรค ้นหำในรูปแบบปกติ
2. กดค ้ำงที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งำน Smart Shortcut
3. กดที่ More เพื่อดูข ้อมูล Fundamental เพิ่มเติม
้
่อดูข ้อมูลต่ำงๆของหุ ้นหรืออนุ พน
4. เลื่อนขึนลงเพื
ั ธ ์ที่สนใจ ได ้แก่ Ticker, Volume By Price, %Buy/%Sell, Volume By Date
5. กดที่กรำฟหรือเอียงหน้ำจอเพื่อดูข ้อมูลรำคำย ้อนหลัง 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y

่ อแบบเรียลไทม ์
แสดงข ้อมูลรำคำและรำยละเอียดของชือย่
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
่ อ ประกอบด ้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนป้ อนชือย่

่ อ ซึงระบบจะมี
่
สำหรับกรอกชือย่
ตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทำใหส้ ะดวกและไม่ต ้อง
่
จดจำชือย่อ
่ อหุน้ และอนุ พน
ค ้นหำชือย่
ั ธ์

ส่วนที่ 2 กรำฟ Intraday Chart และรำยละเอียดข ้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
กราฟ Intraday Chart
แกนนอน
แกนตง้ั

แสดงเวลำทำกำร
้
แสดงรำคำซือขำยในเวลำช่
วงเวลำต่ำงๆ

กรณี หุน
้

Symbol
Last
Change
%Change
Volume
Value (K)
High
Low
Ceiling
Floor
Average
Dynamic Field

่ อ
ชือย่
้
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่ำงรำคำซือขำยครังล่
้
่
้
ปริมำณกำรซือขำยทีเกิดขึนของ
Symbol ดังกล่ำว
้
่
้
มูลค่ำกำรซือขำยทีเกิดขึนของ Symbol ดังกล่ำว
้
รำคำซือขำยสู
งสุด
้
่ำสุด
รำคำซือขำยต
่
้
รำคำสูงสุดทีสำมำรถซือขำย
Symbol ดังกล่ำวได ้
่
่
้
รำคำตำสุดทีสำมำรถซือขำย
Symbol ดังกล่ำวได ้
้
่ยของแต่ละวัน
รำคำซือขำยเฉลี
รำคำที่คำดว่ำจะเปิ ด/ปิ ด, รำคำเปิ ด, รำคำปิ ด โดยอัพเดทรำคำตำม Market Status

โดยสำมำรถกดที่ปุ่ ม More สีฟ้ำเพื่อดูรำยละเอียดข ้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเพิ่มเติมได ้ดังนี ้
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
P. Close
รำคำปิ ดของวันทำกำรก่อนหน้ำ
้
่ยในวันทำกำร
Average Buy
รำคำซือเฉลี
Average Sell
รำคำขำยเฉลี่ยในวันทำกำร
Open 1
รำคำเปิ ดในช่วงเวลำ Open 1
Open 2
รำคำเปิ ดในช่วงเวลำ Open 2
52W High
รำคำสูงสุดของหุ ้นในระยะเวลำ 52 สัปดำห ์ที่ผ่ำนมำ
52W Low
รำคำต่ำสุดของหุ ้นในระยะเวลำ 52 สัปดำห ์ที่ผ่ำนมำ
Fundamental ต่ำงๆ ของหุ ้น เช่น
EPS
กำไรสุทธิต่อหุ ้นของหลักทรัพย ์
YIELD(%)
อัตรำผลตอบแทนเงินปันผล
P/E
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ ้น
P/BV
อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ ้น
กรณี อนุ พน
ั ธ์

Symbol
Last
Change
%Change
Volume
P. OI
High
Low
Ceiling
Floor
Average
Dynamic Field

่ อ
ชือย่
้
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
่เกิดขึนของ
้
ปริมำณกำรซือขำยที
Symbol ดังกล่ำว
จำนวนของสัญญำที่มีกำรเปิ ดสถำนะอยู่ของวันทำกำรก่อนหน้ำ
้
รำคำซือขำยสู
งสุด
้
่ำสุด
รำคำซือขำยต
้
รำคำสูงสุดที่สำมำรถซือขำย
Symbol ดังกล่ำวได ้
้
รำคำต่ำสุดที่สำมำรถซือขำย
Symbol ดังกล่ำวได ้
้
่ยของแต่ละวัน
รำคำซือขำยเฉลี
รำคำที่คำดว่ำจะเปิ ด/ปิ ด, รำคำเปิ ด, รำคำปิ ด, Settlement Price โดยอัพเดทรำคำตำม Market
Status

โดยสำมำรถกดที่ปุ่ ม More สีฟ้ำเพื่อดูรำยละเอียดข ้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเพิ่มเติมได ้ดังนี ้

Open 0
Open 1
Open 2
P.Settle
Last trading
Underlying

รำคำเปิ ดในช่วงเวลำ Open 0 (Night session)
รำคำเปิ ดในช่วงเวลำ Open 1 (Day session)
รำคำเปิ ดในช่วงเวลำ Open 2 (Afternoon session)
รำคำที่ใช ้ชำระรำคำของวันก่อนหน้ำ (Previous Settlement)
้
วันสุดท ้ำยที่สำมำรถทำกำรซือขำยได
้
รำคำของ Underlying
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
Basis
Theo. Price

้
ผลต่ำงระหว่ำงค่ำดัชนี ของ Underlying กับรำคำซือขำยล่
ำสุด
รำคำตำมทฤษฎี (Theoretical Price)

ส่วนที่ 3
้ ่อนขึนลงเพื
้
่อเปลี่ยนกำรแสดงข ้อมูล
แบ่งกำรแสดงผลออกเป็ น 4 ส่วน โดยใช ้นิ วเลื
1. ข้อมู ล 5 Bids/5 Offers

Volume
Bid
Offer

่ อขำย
้
จำนวน Volume ที่มีกำรส่งคำสังซื
ณ รำคำ Bid/ รำคำ Offer
่
รำคำฝังเสนอขำย
รำคำฝั่งเสนอซือ้

้
2. ข้อมู ลการซือขายล่
าสุดของหุน
้ หรื ออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตาม (Ticker)

Time
Side
Volume
ลู กศร

Price
Change

เวลำที่มีกำรจับคู่ซอขำยของหุ
ื้
้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตำม
่
้
้
้
รำยกำรทีเกิดขึนจำกกำรซือหรือขำยโดยที่ หำกเป็ นกำรซือจะแสดง
B และหำกเป็ นกำรขำยจะแสดง S
้
่
้
ปริมำณกำรซือขำยทีเกิดขึน
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรำคำปัจจุบน
ั เทียบรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำซึง่
ลูกศรสีแดง
แสดงว่ำรำคำลดลง
ลูกศรสีเหลือง
แสดงว่ำรำคำไม่เปลี่ยนแปลง
ลูกศรสีเขียว
แสดงว่ำรำคำเพิ่มขึน้
่
้
รำคำทีตกลงซือขำย
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่

3. ข้อมู ล Volume by Price ของหุน
้ และอนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตามในแต่ละช่วงราคา
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
4. ข้อมู ล %Buy/%Sell ของหุน
้ ที่ติดตาม, %Buy/%Sell ของ Sector, %Buy/%Sell ของตลาด

กรณี หุน
้
Symbol
Buy Vol
Sell Vol
สีฟ้า
สีชมพู
Sector
Market

่ อหุ ้น
ชือย่
จำนวน Volume จำกฝั่งซือ้
จำนวน Volume จำกฝั่งขำย
้ ยบกับปริมำณซือขำยทั
้
้
ปริมำณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ซือเที
งหมด
้
้
ปริมำณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ขำยเทียบกับปริมำณซือขำยทั
งหมด
้
ข ้อมูลปริมำณกำรซือขำยของ
Sector ของหุ ้นนั้นๆ
้
ข ้อมูลปริมำณกำรซือขำยของตลำดหุ
้น

กรณี อนุ พน
ั ธ์
ระบบจะรองรับกำรแสดงผลตำมประเภทของอนุ พน
ั ธ ์ดังนี ้

Symbol
Buy Vol
Sell Vol
สีฟ้า
สีชมพู
Underlying
Market

่ ออนุ พน
ชือย่
ั ธ์
้ อ Long
จำนวน Volume จำกฝั่งซือหรื
่
จำนวน Volume จำกฝังขำย หรือ Short
้ ยบกับปริมำณซือขำยทั
้
้
ปริมำณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ซือเที
งหมด
้
้
ปริมำณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ขำยเทียบกับปริมำณซือขำยทังหมด
้
ข ้อมูลปริมำณกำรซือขำยของ Underlying ของ Symbol นั้นๆ
้
ข ้อมูลปริมำณกำรซือขำยของฟิ
วเจอร ์ส
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
5. ข้อมู ล Volume By Date

Date
Close (Settle)
Chg
Volume

วันที่
รำคำปิ ดของหุ ้นหรือรำคำที่ใช ้ชำระรำคำของอนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตำม
ผลต่ำงรำคำปิ ดของวันที่ T-1 เทียบกับรำคำปิ ด (รำคำที่ใช ้ชำระรำคำ) ของวันที่ T-2
้
่เกิดขึน้
ปริมำณกำรซือขำยที

้ อไป ระบบจะแสดง Symbol นั้นใหโ้ ดยอัตโนมัติ
หำกเลือกดู Quote ล่ำสุดที่ Symbol ใด เมื่อ Logout และ Login เข ้ำใช ้งำนครังต่
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
้ เสนอขาย (Bids / Offers)
1.4 Bids - ราคาเสนอซือ
่ อที่ติดตำมจำกหน้ำ Market Watch
แสดง Bids/Offers ของชือย่
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ อกรำยกำรชือย่
่ อใน Favourite หรือ Ranking ต่ำงๆ
1. กดที่
เพือเลื
2. กดที่นี่ เพื่อปรับกำรแสดงผลระหว่ำง 3 Bids/3 Offers หรือ 5 Bids/5 Offers ของหุน้ หรืออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตำมจำกหน้ำ Market
Watch
3. กดค ้ำงที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งำน Smart Shortcut

Symbol
Last
Chg
%Chg
High
Low
Ceiling
Floor
Vol
Bid
Offer

่ อ
ชือย่
้
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
้
รำคำซือขำยสู
งสุดของวันนี ้
้
่ำสุดของวันนี ้
รำคำซือขำยต
้
่ อดังกล่ำวได ้
รำคำสูงสุดที่สำมำรถซือขำยชื
อย่
่
่
้
่ อดังกล่ำวได ้
รำคำตำสุดทีสำมำรถซือขำยชือย่
้
ปริมำณเสนอซือ หรือเสนอขำยสำหรับระดับรำคำนั้นๆ
รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอขำย
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
้
1.5 Ticker - รายการซือขายล่
าสุด
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

้
่อจัดกำรส่วนกำรแสดงผลของรำยกำรซือขำยหุ
้
1. กดที่ รูปลูกศร แล ้วลำกขึนลงเพื
้นและอนุ พน
ั ธ ์ล่ำสุด
้
หมำยเหตุ : หำกต ้องกำรแสดงรำยกำรซือขำยล่
ำสุดทัง้ 2 ส่วน จะต ้องมีรำยกำรของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์อย่ำงน้อย 2 รำยกำร
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. Field In Port เพื่อแสดงจำนวนหุ ้นหรือสัญญำที่มีอยู่ใน Portfolio และสำมำรถกดที่ปุ่ ม In Port ในหน้ำ Sell สำหรับหุ ้น หรือ
้
Close สำหรับอนุ พน
ั ธ ์ เพื่อให ้กรอก Volume เท่ำกับจำนวนหุ ้นหรือสัญญำที่มีอยู่ในพอร ์ตทังหมดอั
ตโนมัติ
่
้
2. ส่วนกำรส่งคำสังซือขำยในหน้ำ Click

Click
หน้ำจอ Click จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได ้แก่

ส่วนที่ 1 สำหรับใส่ชอหุ
ื่ ้น / อนุ พน
ั ธ ์ที่ต ้องกำรทำรำยกำร และ ปริมำณหุ ้น/จำนวนสัญญำที่ต ้องกำรทำรำยกำร
และช่องสำหรับกรอก PIN
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
่ อขำย
้
ส่วนที่ 2 ส่วนส่งคำสังซื
Click
้ ่สีฟ้ำแสดงปริมำณที่เสนอซือในตลำด
้
Buy
พืนที
ณ รำคำนั้น (Volume Bid)
Price รำคำ
้ ่สีชมพูปริมำณที่เสนอขำยในตลำด ณ รำคำนั้น (Volume Offer)
Sell
พืนที
้
่อดูรำคำที่เสนอซือและเสนอขำยเพิ
้
่มเติมได ้
สำมำรถเลื่อนหน้ำจอขึนลงเพื
่ อขายท
้
วิธีการส่งคาสังซื
าได้ง่ายๆ โดย
1. กรอก (Volume) ที่ท่ำนต ้องกำรส่งคำสัง่ แล ้วตำมด ้วย PIN ของท่ำน
้ ่สีฟ้ำ ในบรรทัดรำคำที่ท่ำนต ้องกำรซือ้
2. หำกต ้องกำรซือ้ ให ้ Double-click บริเวณพืนที
้ ่สีชมพู ในบรรทัดรำคำที่ท่ำนต ้องกำรขำย
3. หำกต ้องกำรขำย ให ้ Double-click บริเวณพืนที
่ อขำยส
้
้
4. เมื่อส่งคำสังซื
ำเร็จจะแสดงผลในหน้ำจอ Click โดยจะแสดงปริมำณที่ซือขำยในบรรทั
ดรำคำนั้น ดังรูป

่ ่มเติมที่ราคาเดิม
การส่งคาสังเพิ
่ ่มเติมที่รำคำเดิม สำมำรถทำได ้เพียงแค่ Double Click ที่บรรทัดรำคำนั้น
หำกท่ำนต ้องกำรส่งคำสังเพิ
้
่ อขำยส
้
ตัวอย่ำงเช่น ต ้องกำรซือเพิ่ม 200 หุ ้นที่รำคำ 9.40 สำมำรถ Double Click ในบริเวณแถบสีฟ้ำ หลังจำกส่งคำสังซื
ำเร็จ ระบบจะ
่
แสดงจำนวนคำสังรวมและปริมำณหุ ้นรวมในด ้ำนซ ้ำยแถบสีฟ้ำ ดังรูป
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
่ งหมดได
้
ท่ำนสำมำรถคลิกที่ตัวเลขซ ้ำยสุดหรือขวำสุดเพื่อดูคำสังทั
้ โดยจะปรำกฎดังรูป

วิธีการยกเลิกคาสัง่
่ ่ต ้องกำรยกเลิกแล ้ว Drag & Drop คำสังนั
่ ้นไปวำงในช่อง Cancel Order ที่เป็ นรูปถังขยะดังรูป
สำมำรถกดค ้ำงที่คำสังที

่ งกล่ำวลงถังขยะจะพบกับหน้ำจอดังนี ้
เมื่อลำกคำสังดั

ให ้เลือกเครื่องหมำยถูกหน้ำ Order ที่ต ้องกำรยกเลิกแล ้วกดที่ปุ่ ม Submit to Cancel x order (x คือจำนวน Order ที่ต ้องกำร
ยกเลิก) หลังจำกนั้นกรอก PIN เพื่อยืนยันกำรยกเลิก
ข้อควรทราบสาหรับการใช้งานหน้า Click
เนื่ องจำกระบบส่งคำสั่งของแต่ละโบรกเกอร ์มีกำรทำงำนแตกต่ำงกัน โดยมีทงแบบ
ั้
Auto refresh และ Manual refresh
่
่
้
 สาหรับโบรกเกอร ์ทีมีระบบส่งคาสังแบบ Auto refresh
หลังจำกที่ท่ำนส่งคำสั่งซือขำยแบบ
Click ไป จะแสดง
่
้
่
คำสังของท่ำนในพืนทีบริเวณสีฟ้ำหรือชมพูทน
ั ที
่
่
 สาหรับโบรกเกอร ์ที่มีระบบส่งคาสังแบบ
Manual refresh
ท่ำนจะต้องกดปุ่ ม Refresh หลังจำกส่งคำสังแบบ
่
่
้ สี
่ ฟ้ำหรือชมพู
Click เพือให
้คำสังปรำกฎบริ
เวณพืนที
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
้ ้ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบ Mode กำรทำงำนของ Streaming ที่ท่ำนใช ้งำนอยู่โดยสังเกตจำกด ้ำนบนเหนื อพืนที
้ ่สีชมพูดงั นี ้
ทังนี


่
สาหรับโบรกเกอร ์ที่มีระบบส่งคาสังแบบ
Auto refresh

่
จะแสดงหน้ำจอดังภำพซึงจะมี
2 แบบคือ

หรือ




่
สาหรับโบรกเกอร ์ที่มีระบบส่งคาสังแบบ
Manual refresh
ด ้ำนล่ำง

จะแสดงคำว่ำ Manual Refresh ทำงขวำมือดังภำพ

่
่
้ ่สีฟ้ำ และชมพู หรือเมื่อต ้องกำร
โดยท่ำนจะต้องกดปุ่ ม Refresh หลังจำกส่งคำสังแบบ
Click เพื่อให ้คำสังปรำกฏบริ
เวณพืนที
่
ตรวจสอบสถำนะคำสัง
้ ้ ไม่ว่ำท่ำนจะใช ้งำนในแบบใด ทัง้ Auto Refresh หรือ Manual Refresh หำกท่ำนต ้องกำรตรวจสอบสถำนะคำสังล่
่ ำสุด
ทังนี
สำมำรถกดปุ่ ม Refresh ได ้ทันที

่ อขาย
้
การส่งคาสังซื
่ อขำยได
้
้
้
ท่ำนสำมำรถส่งคำสังซื
้ทังระบบหุ
น้ และอนุ พน
ั ธ ์ โดยกำรแสดงผลขึนอยู
่กบ
ั Account ที่ใช ้งำนว่ำเป็ นประเภทใด

ส่วนที่ 1
กรณี หุน
้
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
่ อขำยท่
้
ในกำรส่งคำสังซื
ำนจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนี ้
่ อ้ (แสดงสีฟ้ำ)
Buy/Sell
เลือก Buy หำกต ้องกำรส่งคำสังซื
่
เลือก Sell หำกต ้องกำรส่งคำสังขำย
(แสดงสีชมพู)
่ อหุ ้น โดยระบบจะมีตวั ช่วย Symbol เพื่อช่วยให ้ท่ำนพิมพ ์ชือหุ
่ ้นได ้สะดวกมำกขึน้
Symbol
ชือย่
Volume

2

่ อหุน้
ค ้นหำชือย่
่ อขำย
้
จำนวนหุน้ ที่ต ้องกำรส่งคำสังซื

สำมำรถป้ อนค่ำ Volume ได ้โดยกด Smart Keyboard ด ้ำนบน หรือใช ้ Keyboard ด ้ำนล่ำง

่ ำกับ 0
หมำยถึง จำนวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทังเท่
่ ำกับ 0
หมำยถึง จำนวน Volume ลดทีละ 1000 จนกระทังเท่
่ ละ 100
หมำยถึง จำนวน Volume เพิมที
หมำยถึง จำนวน Volume เพิ่มทีละ 1000

In Port

เพื่อแสดงจำนวนหุ ้นหรือสัญญำที่มีอยู่ใน Portfolio และสำมำรถกดที่ปุ่ ม In Port ในหน้ำ Sell สำหรับ
หุ ้น หรือ Close สำหรับอนุ พน
ั ธ ์ เพื่อให ้กรอก Volume เท่ำกับจำนวนหุ ้นหรือสัญญำที่มีอยู่ในพอร ์ต
้
ทังหมดอัตโนมัติ

Price

รำคำที่ส่งคำสัง่ สำมำรถป้ อนค่ำ Price ได ้ดังนี ้
ลดรำคำที่ต ้องกำรทีละ Spread ตำมเกณท ์ตลท.
จนถึงรำคำ Floor
เพิ่มรำคำที่ต ้องกำรทีละ Spread ตำมเกณท ์ตลท.
จนกระทัง่ Ceiling
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่ อขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
้
สำหรับเลือกประเภทรำคำของคำสั่งซือขำย
โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
Limit
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท Limit
ATO
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท ATO
ATC
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท ATC
MP
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท Market Price (MP)
่ อใหม่
้
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสังซื
ให ้ด ้วยรำคำที่ดีกว่ำ Last Sale 1
Spread
MP-MKT
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท Market Price (MKT)
่ อที
้ ่เหลือ
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกคำสังซื
MP-MTL
สำหรับกำรระบุรำคำประเภท Market Price (MTL)
่ อใหม่
้
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสังซื
ที่ Last Sale




Pin
Clear

่ อขำยแบบมี
้
้
สำหรับส่งคำสังซื
เงื่อนไขเพิ่มขึนโดยมี
รำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
่ อขำยแบบให
้
่ มำณมำกเป็ นคำสังย่
่ อยและทยอยส่งต่อเนื่ อง
Iceberg Vol
คำสังซื
้ระบบซอยคำสังปริ
้ ่ำ แต่ต ้อง Slice ไม่เกิน 100 Order ย่อย ระบบจะรวมจำนวน
โดยอัตโนมัติ ไม่กำหนด Volume ขันต
้ ้เป็ น Deal เดียวกัน
Deal ที่ซำให
่
Validity กำรส่งคำสังแบบมี
เงื่อนไข Validity ประกอบด ้วย
่
1. Day คือ กำรส่งคำสังแบบ Normal Order เริ่มต ้นระบบจะแสดง Default เป็ น Day
่ อขำยที
้
่ต ้องกำรซือหรื
้ อขำยหุน้ ในรำคำที่กำหนด โดยต ้องกำรให ้ได ้ทัง้
2. FOK (Fill or Kill) คือ คำสังซื
่
้
้
จำนวนทีต ้องกำร หำกได ้ไม่ครบก็จะไม่ซอขำยเลยและจะยกเลิ
ื
กคำสั่งนั้นทังหมด
่
้
่
้
3. IOC (Immediate or Cancel) คือ คำสังซือขำยทีต ้องกำรซือหรือขำยหุ ้น ตำมรำคำที่กำหนดไว ้ใน
้ อขำยได ้ไม่หมดทังจ
้ ำนวนที่ต ้องกำร ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก
ขณะนั้นโดยทันที หำกซือหรื
่ อขำย
้
รหัสสำหรับส่งคำสังซื
้
่กรอกไว ้
ล ้ำงข ้อมูลทังหมดที

กรณี อนุ พน
ั ธ์

่ อขำยท่
้
ในกำรส่งคำสังซื
ำนจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนี ้
่ อ้ (แสดงสีฟ้ำ)
Long/Short
เลือก Long หำกต ้องกำรส่งคำสังซื
่
เลือก Short หำกต ้องกำรส่งคำสังขำย
(แสดงสีชมพู)
Open/Close/Auto
Open เปิ ดสัญญำ Close ปิ ดสัญญำ Auto เปิ ดปิ ดสัญญำอัตโนมัติ
่ ออนุ พน
่ อของอนุ พน
Symbol
ชือย่
ั ธ ์ที่ต ้องกำรส่งคำสั่ง สำมำรถพิมพ ์ชือย่
ั ธ ์ หรือเลือกจำก Drop-down list
่
่
้
Volume
จำนวนทีต ้องกำรส่งคำสังซือขำย สำมำรถป้ อนค่ำได ้ดังนี ้
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
หมำยถึง จำนวน Volume ลดทีละ 1 จนกระทั่งเท่ำกับ 0
่ ำกับ 0
หมำยถึง จำนวน Volume ลดทีละ 10 จนกระทังเท่
หมำยถึง จำนวน Volume เพิ่มทีละ 1
่ ละ 10
หมำยถึง จำนวน Volume เพิมที

In Port

จำนวนสัญญำที่มีอยู่ใน Portfolio โดยสำมำรถกรอกค่ำ Volume โดยกดเลขในส่วน Inport ได ้เมื่อ
อยู่ในส่วน Close

Price

รำคำที่ส่งคำสัง่ สำมำรถป้ อนค่ำได ้ดังนี ้
ลดรำคำที่ต ้องกำรทีละ Spread ตำมเกณท ์ตลท.
จนถึงรำคำ Floor
เพิ่มรำคำที่ต ้องกำรทีละ Spread ตำมเกณท ์ตลท.
จนกระทัง่ Ceiling

หลังจำกนั้น กดปุ่ มกำกบำทด ้ำนบนเพื่อปิ ดหน้ำจอช่วยเหลือ ระบบจะนำรำคำที่แสดงในช่องตรงกลำงไปใส่ในช่อง Price
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
Type

ลักษณะของรำคำ
Type

ลักษณะราคา

Limit

่ อขำยที
้
่ระบุรำคำเสนอซือหรื
้ อขำย
คำสังซื

ATO

่ อขำยหุ
้
้ อขำยหุ ้นที่รำคำเปิ ด
คำสังซื
้นที่ต ้องกำรซือหรื

Special Market (MP)

่ นที ณ รำคำที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได ้มำกกว่ำ 1 ระดับรำคำ) หำก
จับคู่คำสังทั
้ น Limit order ณ รำคำที่ดีกว่ำ Last
มี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
Traded Price 1 tick
่ นที ณ รำคำที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได ้มำกกว่ำ 1 ระดับรำคำ) หำก
จับคู่คำสังทั
้ น Limit order ณ รำคำ Last Traded
มี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
Price
่ นที ณ รำคำที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ระดับรำคำเดียว) หำกมี
จับคู่คำสังทั
้ น Limit order ที่รำคำเท่ำกับ Last Traded
unmatched Qty ระบบจะตังเป็
Price

Market (MP-MKT)
Market to Limit (MP-MTL)
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
Validity
Validity

่ งจะประกอบไปด
่
ประเภทของคำสังซึ
้วย
ประเภทของคาสัง่

Auction

่ อขำยจะ
้
- คำสังซื
expire ทันทีที่เข ้ำช่วง Pre-Open ถัดไป

Auto-M

่ อขำยในช่
้
- เป็ นกำรส่งคำสังซื
วง Pre-Open เท่ำนั้น
- เมื่อตลำด Open จะมีลก
ั ษณะเช่นเดียวกับ IOC คือจับคู่ที่รำคำเปิ ดโดยส่วนที่เหลือจะถูก
้
cancel ทังหมด
่
้
- คำสังซือขำยจะ expire หลังจำกที่ series นั้นๆ หมดอำยุแล ้ว

Cancel
Date
Day
FOK
IOC
Session

Time

Iceberg Vol.
PIN

่ อขำยจะ
้
- คำสังซื
expire หลังจบ Afternoon Session ของวันที่กำหนด
่
- ระบุวน
ั ทีต ้องกำรให ้ order expire โดยต ้องเป็ นวันในอนำคต และไม่เกิน Last Trading Date
ของ series นั้นๆ
่ อขำยที
้
่มีผลในระบบซือขำยภำยในวั
้
- คำสังซื
นที่ส่งคำสั่ง
่ อขำยที
้
่กำหนดใหจ้ บั คู่กำรซือขำยทั
้
้
- คำสังซื
นทีและหำกไม่สำมำรถจับคู่กำรซือขำยดั
งกล่ำวได ้
้
้
้
ทังหมดตำมจำนวน ใหย้ กเลิกกำรเสนอซือขำยนันทันที
่ อขำยที
้
่กำหนดใหจ้ บั คู่กำรซือขำยทั
้
้
- คำสังซื
นที และหำกไม่สำมำรถจับคู่กำรซือขำยได
้เลย หรือ
้
้
่ยัง
จับคู่ได ้บำงส่วน และมีจำนวนเสนอซือขำยเหลืออยู่บำงส่วน ใหย้ กเลิกกำรเสนอซือขำยที
้
จับคู่ไม่ได ้นันทันที
่ อขำยจะ
้
- คำสังซื
expire ทันทีที่ถึง Session ที่กำหนดแบบวันต่อวัน
- ระบุ Session เฉพำะที่เหลืออยู่ใน Trade Date นั้นๆ เท่ำนั้น ไม่สำมำรถระบุ session
ย ้อนหลัง หรือข ้ำมวันได ้ โดยมี Session ให ้เลือกระบุได ้ ดังนี ้
Pre-Open1
Open1
Intermission1
Pre-Open2
Open2
Settlement
Intermission2
(Night Series Only)
Intermission3
(Night Series Only)
Pre-Open0
(Night Series Only)
Open0
(Night Series Only)
Closed
่ อขำยจะ
้
- คำสังซื
expire ทันทีที่ถึงวันและเวลำที่กำหนด
- ระบุวน
ั และเวลำที่ต ้องกำรให ้ order expire โดยต ้องเป็ นวันและเวลำในอนำคต และไม่เกิน Last
Trading Date ของ series นั้นๆ
่ ำกับ จำนวน Vol ที่กำหนด
จำนวนสัญญำที่ต ้องกำรทยอยส่งจนกระทังเท่
่ อขำย
้
รหัสสำหรับส่งคำสังซื

้ ำนสำมำรถส่ง Stop Order สำหรับ TFEX (คำสังที
่ ่ระบบจะดำเนิ นกำรซือขำยเมื
้
่อรำคำตลำดขณะนั้นเคลื่อนไหว
นอกจำกนี ท่
มำถึงเงื่อนไขที่กำหนด) ได ้อีกด ้วยโดยกำรทำเครื่องหมำยถูกที่หน้ำข ้อควำม Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอเพิ่มเติม เพื่อให ้ท่ำน
ป้ อนรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของกำรส่งคำสัง่ ตำมหน้ำจอดังนี ้

Copyright 2016 Settrade.com All rights Reserved

Page 30

่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื

Stop Condition:
่ ออนุ พน
Symbol
ชือย่
ั ธ ์หรือหุ ้นที่เป็ น underlying ที่จะใช ้เป็ นเงื่อนไข
่
Cond.
รูปแบบของเงื่อนไข ซึงจะประกอบไปด
้วย
้
Bid >= รำคำเสนอซือมำกกว่
ำ หรือเท่ำกับ
้ อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
Bid <= รำคำเสนอซือน้
Ask >= รำคำเสนอขำยมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ
Ask <= รำคำเสนอขำยน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
Last >= รำคำล่ำสุดมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ
Last <= รำคำล่ำสุดน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
Price
รำคำของอนุ พน
ั ธ ์ที่ใช ้เป็ นเงื่อนไข
่ ยบร ้อยแล ้ว ท่ำนสำมำรถเลือก Submit เพื่อส่งคำสั่งซือขำยไปยั
้
เมื่อป้ อนคำสังเรี
งตลำด SET/TFEX หรือเลือก Clear เพื่อล ้ำง
่ ่ได ้ป้ อนทิงไว
้ ้
ข ้อมูลคำสังที
้ ้ให ้มีกำรแสดงกำรยืนยันรำยกำรซือขำย
้
่
หำกมีกำรตังไว
เมื่อท่ำนกดส่งคำสังไปแล
้ว จะปรำกฏหน้ำจอ Confirm pop-up ขึน้
ดังภำพ หำกต ้องกำรยืนยันกำรส่งคำสัง่ กดปุ่ ม Confirm

่ อที่สนใจจะส่งคำสังซื
่ อขำยโดยระบบจะแสดงข
้
ส่วนที่ 2 แสดงรำยละเอียดข ้อมูลของชือย่
้อมูล 5 Bids/5 Offers

กรณี หุ ้น

กรณี อนุ พน
ั ธ์
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
3.1 หน้าพอร ์ตการลงทุน (Portfolio)
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

5

1. กดที่ปุ่ ม View All A/C เพื่อดู Unrealized P/L และ Realized P/L ของแต่ละบัญชี และรวมทุกบัญชี
หมำยเหตุ : กรณี ที่เป็ นบัญชีอนุ พน
ั ธ ์ มีปุ่มด ้ำนขวำบนให ้เลือกว่ำใหแ้ สดงผลแบบ Portfolio-Settle หรือ Portfolio-Cost
้
2. กดค ้ำงที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งำน Smart Shortcut (สำมำรถใช ้งำนได ้ทังในส่
วนของ Portfolio/Order/Deal Sum)
3. กดที่ ลูกศรขึน้ เพื่อดูภำพรวมของบัญชี ในรูปแบบข ้อมูลรวม, กรำฟวงกลมและกรำฟแท่ง
4. กดที่ลูกศร Sort by Symbol เพื่อทำกำรแสดงผลโดย Sort ได ้ตำมที่ผูใ้ ช ้ต ้องกำร
5. กดที่สัญลักษณ์ขยำย/หด เพื่อกดดูรำยละเอียดของแต่ Symbol ใน Portfolio
แบ่งออกเป็ นกำรแสดงผลดังนี ้
a. แบบรายบัญชี ท่ำนสำมำรถเลือก Account No ได ้จำก Trading A/C ด ้ำนล่ำงซ ้ำย ระบบจะสำมำรถแสดงผลตำม
ประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัติ
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
กรณี หุน
้
แสดงข ้อมูลวงเงินและพอร ์ตกำรลงทุน (Portfolio) ของลูกค ้ำในแต่ละบัญชีที่มีกำรถือครอง

้
่ถือครองอยู่ในพอร ์ตกำรลงทุน รำยละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แสดงหุน้ ทังหมดที
่ อหุ ้น
Symbol
ชือย่
่
Avail Vol (Avail Volume)
จำนวนหุน้ ที่สำมำรถส่งคำสังขำยได
้
่
่
Avg (Average)
รำคำเฉลียของหุ ้นทีถืออยู่
Market (Market Price)
รำคำตลำดของหุ ้น ณ ขณะนั้น
%U.PL (%Profit/Loss)
กำไร / ขำดทุน ที่คำดว่ำจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
่ น้ นั้นเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่ำนี ้ ให ้แตะที่แถวของชือหุ

Avail Vol
Actual Vol
Amount
Market Val
Unrealized P/L
%Unrealized P/L
Realized P/L

จำนวนหุน้ ที่สำมำรถขำยได ้
้
จำนวนหุน้ ที่ถือครองทังหมด
มูลค่ำต ้นทุนของหุน้ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)
มูลค่ำล่ำสุดของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Mkt Price)
กำไร/ขำดทุนที่คำดว่ำจะได ้รับ (Market Value ลบด ้วย Amount)
กำไร/ขำดทุนที่คำดว่ำจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
กำไร/ขำดทุนที่เกิดจำกกำรขำยหุน้
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
กรณี อนุ พน
ั ธ์
มีลก
ั ษณะกำรแสดง 2 แบบคือ แบบ Settlement (รำคำที่มีกำร Settlement ทุกวัน) และแบบ Cost (รำคำต ้นทุนจริง) จำก
่ รำยละเอียดดังนี ้
ปุ่ ม Sort ด ้ำนบนขวำ ซึงมี

่ อทังหมดที
้
่ถือครองอยู่ในพอร ์ตกำรลงทุน รำยละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แสดงชือย่
่ ออนุ พน
Symbol
ชือย่
ั ธ์
่ อ้ /Short คำสังขำย)
่
Side
ประเภทของคำสัง่ (Long คำสังซื
่
่
Avail Vol
จำนวนสัญญำทีสำมำรถส่งคำสังได ้
Avg Price
รำคำต ้นทุนจำกกำร Settlement เฉลี่ยต ้นวัน
Avg Cost
รำคำต ้นทุนจริงเฉลี่ยต ้นวัน
Market
รำคำอนุ พน
ั ธ ์ล่ำสุด
% U. PL
กำไรหรือขำดทุนประมำณกำรของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
(Unrealized P/L คูณ 100 หำรด ้วย Amount)
่
้
่
่ อนั้นเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลทีละเอียดกว่ำนี ให ้แตะทีแถวของชือย่

Options Value
Amount (Price)
Amount (Cost)
Actual Vol
Market Val
Unrealized P/L
% Unrealized P/L
Realized P/L

มูลค่ำของอนุ พน
ั ธ ์ประเภท Options
มูลค่ำต ้นทุนของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)
มูลค่ำต ้นทุนของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Cost)
จำนวนสัญญำที่มีอยู่จริง (Avail Vol บวกด ้วย
จำนวนสัญญำที่รอกำรจับคู่)
มูลค่ำล่ำสุดของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คุณด ้วย Mkt Price)
กำไรหรือขำดทุนประมำณกำรของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่
กำไรหรือขำดทุนประมำณกำรของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
(Unrealized P/L คูณ 100 หำรด ้วย Amount)
กำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรขำยอนุ พน
ั ธ ์ในวันนั้น
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
ส่วนที่ 2 แสดงภำพรวมของบัญชีน้นๆ
ั

่ อที่ถือครองได ้ โดยข ้อมูลจะ
ท่ำนสำมำรถดูสด
ั ส่วนมูลค่ำกำรลงทุนใน Portfolio ของตนเอง และสัดส่วนมูลค่ำของแต่ละชือย่
แสดงผลใน 3 รูปแบบได ้แก่
- ข ้อมูลรวม แสดงรำคำต ้นทุน รำคำตลำดและปริมำณของกำไรหรือขำดทุนของบัญชีนั้นๆ
่ อภำยในพอร ์ตกำรลงทุน
- กรำฟวงกลม แสดงสัดส่วน ปริมำณของ Market Value ของชือย่
่
่ อ เป็ นเปอร ์เซ็นต ์ แต่ละตัว
- กรำฟแท่งรำยตัว แสดงสัดส่วน ปริมำณของกำไรหรือขำดทุนทีคำดว่ำจะได ้รับของชือย่
ส่วนที่ 3 ข ้อมูลวงเงิน

Trading A/C

่ อหรื
้ อขำยหุน้
บัญชีสำหรับส่งคำสังซื

หำกท่ำนมีหลำยบัญชีซอขำย
ื้
(A/C No.) ภำยใต ้ Username เดียวกัน สำมำรถเปลี่ยน A/C ได ้โดยกดที่
ของท่ำนให ้เลือก ตำมตัวอย่ำงดังนี ้

ระบบจะแสดงบัญชีต่ำงๆ

โดยกำรเลือกแต่ละบัญชีซอขำย
ื้
ระบบจะแสดงวงเงินในกำรส่งคำสัง่ ดังนี ้
กรณี หุน
้
สาหรับบัญชี Cash หรื อ Cash Balance
่ อขำยจำก
้
Trading A/C
สำหรับเลือกบัญชีหุน้ ที่ต ้องกำรใช ้ส่งคำสังซื
Drop-down list
่
่
้
Line Available/PP
วงเงินคงเหลือทีสำมำรถส่งคำสังซือขำยได ้
้
Cash Balance
จำนวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี (ข ้อมูลดังกล่ำวขึนอยู
่โบรกเกอร ์ที่ท่ำนใช ้บริกำร)
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
สาหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Line Available/PP
Excess Equity
กรณี อนุ พน
ั ธ์
Account No.
Line Avail
Excess Equity

่ อขำย
้
สำหรับเลือกบัญชีที่ต ้องกำรใช ้ส่งคำสังซื
โดยเลือกไดจ้ ำก Drop-down list
่
่
้
วงเงินคงเหลือทีสำมำรถส่งคำสังซือขำยได ้
่ อ้ / ขำยได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
่ อขำย
้
สำหรับเลือกบัญชีที่ต ้องกำรใช ้ส่งคำสังซื
ได ้จำก Drop-down list
่
่
้
วงเงินคงเหลือทีสำมำรถส่งคำสังซือขำยได ้
่ อ้ / ขำยได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือ ที่สำมำรถส่งคำสังซื

หำกท่ำนต ้องกำรดูรำยละเอียดข ้อมูล A/C No กดปุ่ ม

ระบบจะแสดงดังนี ้

กรณี หุน
้
แบ่งตำมประเภทบัญชี
สาหรับบัญชี Cash
Account No.
Credit Limit
Line Available
Cash Balance
สาหรับบัญชี Cash Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available
Cash Balance
Net Settlement Line
สาหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available
EE

เลขที่บัญชี หำกต ้องกำรเปลี่ยนบัญชีที่สนใจ สำมำรถเลือกทำได ้ จำก Drop-down list
่ อขำยด
้
ของส่วนส่งคำสังซื
้ำนมุมล่ำงซ ้ำยมือ
่ อขำยได
้
วงเงินสูงสุดที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่ อขำยได
้
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
้
จำนวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี (กำรแสดงข ้อมูลดังกล่ำวขึนอยู
่กำรใช ้บริ กำร
ของแต่ละโบรกเกอร ์ที่ท่ำนใช ้บริกำร)
เลขที่บัญชี หำกต ้องกำรเปลี่ยนบัญชีที่สนใจ สำมำรถเลือกทำได ้ จำก Drop-down list
่ อขำยด
้
ของส่วนส่งคำสังซื
้ำนมุมล่ำงซ ้ำยมือ
่ อขำยได
้
วงเงินสูงสุดที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่ อขำยได
้
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
้
จำนวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี (กำรแสดงข ้อมูลดังกล่ำวขึนอยู
่กำรใช ้บริ กำร
ของแต่ละโบรกเกอร ์ที่ท่ำนใช ้บริกำร)
วงเงิ นส่วนที่ไม่ ถูกนำไปรวมใน Line Available หลังจำกกำรขำยหุน
้ ที่ติ ด Trading
Alert level 3
เลขที่บัญชี หำกต ้องกำรเปลี่ยนบัญชีที่สนใจ สำมำรถเลือกทำได ้ จำก Drop-down list
่ อขำยด
้
ของส่วนส่งคำสังซื
้ำนมุมล่ำงซ ้ำยมือ
่ อขำยได
้
วงเงินสูงสุดที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่ อขำยได
้
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่ อ/ขำยได
้
สินทรัพย ์คงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้หลังหักเงินประกัน
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กรณี อนุ พน
ั ธ์

Excess Equity
Equity
Total MR
Total MM
Call/Force Flag
Call/Force MR

่
่ อ้ / ขำยได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือ ทีสำมำรถส่
งคำสังซื
้
มูลค่ำสินทรัพย ์ทังหมด
้
ผลรวมมูลค่ำหลักประกันทังหมด
ผลรวมมูลค่ำหลักประกันรักษำสภำพ
Flag แสดงสถำนะว่ำติด Call หรือ Force หรือไม่
จำนวนเงินที่ต ้องนำมำฝำกเพื่อคงสถำนะ

การ Sort ตาม column ต่างๆ
ท่ำนสำมำรถดูกดที่ลูกศรเพื่อทำกำร Sort ตำม column ต่ำงๆทีอยู่ที่หน้ำ Portfolio ได ้
สาหรับบัญชีหน
ุ้

สาหรับบัญชีอนุ พน
ั ธ์
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การกดหด/ขยายรายละเอียดของหลักทรัพย ์ใน Portfolio

ท่ำนได ้

ท่ำนสำมำรถดูกดที่สัญลักษณ์หด/ขยำย

เพื่อดูรำยละเอียดหรือปิ ดรำยละเอียดของหลักทรัพย ์ใน Portfolio ของ

่ งหมด
้
3.2 หน้ารายงานสถานะของคาสังทั
(Order Status)
่
่
กำรแสดงผลสถำนะของคำสังของแต่ละบัญชีที่ท่ำนครองอยู่ ซึงกำรแสดงผลจะแสดงตำมชนิ
ดของบัญชี
กรณี หุน
้

่ อขำย
้
แสดงสถำนะคำสังซื
และรำยละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Side
ประเภทของคำสัง่ ซือ้ แสดง “B” (Buy) หรือขำย “S” (Sell)
Price
รำคำที่ส่งคำสัง่
Volume
จำนวนหุน้ ที่ส่งคำสัง่
Status
สถำนะของคำสัง่
่ ่มเติมให ้กดที่ชือหุ
่ ้นที่ตอ้ งกำร ระบบจะแสดงรำยละเอียดของข ้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลของสถำนะของคำสังเพิ
Time
Order (Order No.)
Matched
Balance
Cancelled
ปุ่ ม Cancel
ปุ่ ม Change

เวลำที่ส่งคำสัง่
หมำยเลขของคำสัง่
่ อขำยนั
้
้นๆ
จำนวน Volume ที่มีกำรจับคู่ ของคำสังซื
่
่
้
้นๆ
จำนวน Volume คงเหลือทียังไม่ได ้จับคู่ของคำสังซือขำยนั
่
่
้
้
จำนวน Volume ทีมีกำรยกเลิกของคำสังซือขำยนันๆ
่
้
สำหรับกำรยกเลิกคำสัง่ ซึงจะขึ
นเฉพำะ
order ที่ยังไม่ถูกจับคู่หรือยกเลิกไปแล ้วเท่ำนั้น
่
่ อขำย
้
่
้
สำหรับเปลียนแปลง Price หรือ Volume ของคำสังซื
ซึงจะขึ
นเฉพำะ
order ที่ยังไม่ถูกจับคู่
้
หรือยกเลิกไปแล ้ว (ขึนอยู
่กบ
ั โบรกเกอร ์ที่ให ้บริกำร)
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กรณี อนุ พน
ั ธ์

่ อขำย
้
แสดงสถำนะคำสังซื
และรำยละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Pos
ประเภทของ Position เปิ ด แสดง “O” (Open) หรือปิ ด “C” (Close) หรือ “A” (Auto)
Side
ประเภทของคำสัง่ ซือ้ แสดง “Long” หรือขำย “Short”
Price
รำคำที่ส่งคำสัง่
Vol
จำนวนหุน้ ที่ส่งคำสัง่
Status
สถำนะของคำสัง่
่ ่มเติมให ้กดที่ชืออนุ
่
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลของสถำนะของคำสังเพิ
พน
ั ธ ์ที่ต ้องกำร ระบบจะแสดงรำยละเอียดของข ้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
Date
Time
Order#(Order No.)
Balance
Matched
Cancelled
Validity
Validity Until
TFEX#(TFEX No.)
ปุ่ ม Cancel
ปุ่ ม Change

วันที่ส่งคำสัง่
เวลำที่ส่งคำสัง่
หมำยเลขของคำสัง่
่ อขำยนั
้
้นๆ
จำนวน Volume คงเหลือที่ยังไม่ได ้จับคู่ของคำสังซื
่
่
้
้
จำนวน Volume ทีมีกำรจับคู่ ของคำสังซือขำยนันๆ
่ อขำยนั
้
้นๆ
จำนวน Volume ที่มีกำรยกเลิกของคำสังซื
ประเภทของ Validity
ประเภทย่อยของ Validity (หำก Validity ไม่มีประเภทย่อย จะไม่แสดงข ้อมูล)
่
หมำยเลขของคำสังในตลำดอนุ
พน
ั ธ์
่
้
สำหรับกำรยกเลิกคำสัง่ ซึงจะขึ
นเฉพำะ
order ที่ยังไม่ถูกจับคู่หรือยกเลิกไปแล ้วเท่ำนั้น
่
่ อขำย
้
่
้
สำหรับเปลียนแปลง Price หรือ Volume ของคำสังซื
ซึงจะขึ
นเฉพำะ
order ที่ยังไม่ถูกจับคู่

หำกมีกำรส่ง Stop Order จะมีปุ่มให ้กดเพื่อดูข ้อมูลเพิ่มเติมดังรูป
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การยกเลิกคาสัง่ (Cancel Order)
่
นอกจำกกำรยกเลิกคำสังจำกปุ่
ม Cancel ที่อยู่ในแต่ละ Order แล ้ว
ที่ยังไม่ถูกจับคู่ หรือยังจับคู่ไม่หมดได ้ โดยกดปุ่ ม
่ ้ครังละมำกกว่
้
่
ได ้ (สำมำรถทำกำรยกเลิกคำสังได
ำ 1 คำสัง)

่ อขำย
้
ท่ำนสำมำรถยกเลิก (Cancel) คำสังซื
ระบบจะแสดงสัญลักษณ์
ที่หน้ำรำยกำรคำสั่งที่ยังสำมำรถยกเลิก

่ อขำยใด
้
่ ่ต ้องกำรยกเลิก ให ้แสดง
หำกต ้องกำรยกเลิกคำสังซื
ให ้กดที่แถวของคำสังที
เพื่อแสดงควำมต ้องกำรที่จะ Cancel
่
่
้
่
แล ้วกดยืนยันทีปุ่ ม “Submit to cancel x orders” (x คือ จำนวนของคำสังซือขำยทีต ้องกำรยกเลิก)
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่

ระบบจะ Pop-up หน้ำจอเพื่อเป็ นกำรยืนยันพร ้อมใส่รหัส PIN หำกต ้องกำรยืนยันกำรยกเลิกคำสัง่ ให ้กดปุ่ ม Submit
การเรี ยกดู รายละเอียดของคาสัง่ (View Detail)
้
้นๆ แลว้ กดปุ่ ม
ท่ำนสำมำรถเรียกดูข ้อมูลรำยละเอียดของคำสั่งที่ไดส้ ่งไปไดท้ ุกสถำนะ (Status) โดยกดที่เลือกคำสั่งซือขำยนั
่
้
้
่
้
View Detail ด ้ำนขวำบนจะพบหน้ำจอซึงแสดงข ้อมูลดังต่อไปนี (สำมำรถ scroll ขึนลงเพือดูข ้อมูลทังหมดได ้)
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
่ อขาย
้
การเปลี่ยนแปลงคาสังซื
(Change Order)
้
กำรเปลี่ยนแปลงคำสั่งซือขำยสำมำรถท
ำไดส้ องกรณี คือ เปลี่ยนแปลงรำคำ(Price) และเปลี่ยนแปลงจำนวน (Volume) โดย
่
่
้
เลือกทีปุ่ ม Change ในแต่ละ Order ซึงปุ่ ม Change จะแสดงขึนมำเฉพำะ
Order ที่สำมำรถทำกำรเปลี่ยนแปลงได ้เท่ำนั้น
ปุ่ ม Change สีฟ้ำสำหรับ Order Buy/Long
ปุ่ ม Change สีชมพูสำหรับ Order Sell/Short

ท่ำนสำมำรถทำกำรเปลี่ยนแปลง Price และ Volume ของ Order ที่ต ้องกำรได ้โดยกำรกดที่ปุ่ ม Change ใน Order นั้นๆ
จำกนั้นจะพบหน้ำต่ำง Change Order Confirmation โดยมีข ้อมูลดังนี ้
Order No.
Symbol
New Volume
New Price
PIN

หมำยเลขของ Order ที่จะทำกำรเปลี่ยนแปลง
่ อ
ชือย่
จำนวนใหม่ที่ต ้องกำรส่งคำสัง่
รำคำใหม่ที่ต ้องกำรส่งคำสัง่
สำหรับกรอก PIN ของท่ำน

้
จำกนั้นกด Confirm หำกสำเร็จจะพบ Popup Change Order Submitted ขึนมำ
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
้
้
3.3 หน้าสรุปสถานะซือขายรายวั
นทังหมด
(Deal Summary)
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

้
่ถูกจับคู่ของทังสองตลำดหุ
้
1. กดที่ปุ่ ม View All A/C เพื่อดูสรุปรวมกำรซือขำยที
้นและอนุ พน
ั ธ์
แบ่งกำรแสดงออกเป็ น
่
a. แบบรายบัญชี ท่ำนสำมำรถเลือกรำย A/C No ได ้จำก Trading A/C ด ้ำนล่ำงซึงระบบจะสำมำรถแสดงผลตำมประเภท
บัญชีได ้โดยอัตโนมัติ
กรณี หุน
้
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
่ อขำย
้
แสดงสถำนะคำสังซื
และรำยละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Side
ประเภทของคำสัง่ ซือ้ แสดง “B” (Buy) หรือขำย “S” (Sell)
Volume
จำนวนหุน้ ที่ส่งคำสัง่
่ อนั้นเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่ำนี ้ ให ้แตะที่แถวของชือย่
Price
รำคำ
Amount
มูลค่ำรวม (Vol x Price)
Total Fee
ค่ำบริกำรเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
Vat
ภำษี หก
ั ณ ที่จ่ำยจำกค่ำบริกำร
Buy Amount
มูลค่ำซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT)
Sell Amount
มูลค่ำขำย (Amount - Total Fee - VAT)
้
้ นที่ต ้องได ้รับหรือจ่ำย
Net Paid/Received
มูลค่ำซือขำยรวมทั
งวั
กรณี หุน
้

Symbol
Side
Vol
Price
Amount
Total Fee
VAT
Buy Amount
Sell Amount
Net Paid/Received

่ อหุ ้น
ชือย่
่ อ้ /Sell คำสังขำย)
่
ประเภทของคำสัง่ (Buy คำสังซื
่
ปริมำณหุ ้นทีมีกำรจับคู่
รำคำ
มูลค่ำรวม (Vol x Price)
ค่ำบริกำรเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
ภำษี หก
ั ณ ที่จ่ำยจำกค่ำบริกำร
มูลค่ำซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT)
มูลค่ำขำย (Amount - Total Fee - VAT)
้
้ นที่ต ้องได ้รับหรือจ่ำย
มูลค่ำซือขำยรวมทั
งวั

กรณี อนุ พน
ั ธ์

Symbol
Side
Pos
Volume
Amount (Baht)
Total

่ ออนุ พน
ชือย่
ั ธ์
่ อ้ /Short=คำสังขำย)
่
ประเภทของคำสัง่ (Long=คำสังซื
Open เปิ ดสัญญำ
Close ปิ ดสัญญำ
จำนวนสัญญำ
้
มูลค่ำรวมทังหมด
(Cost + ค่ำ Fee +ค่ำ Vat - W/H)
้
้ น
มูลค่ำซือขำยรวมทั
งวั

่ อนั้นเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
หำกต ้องกำรดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่ำนี ้ ให ้แตะที่แถวของชือย่
Cost
Fee (Comm.)
VAT
W/H

รำคำ
่
ค่ำบริกำร ค่ำคอมมิชชัน
่
ภำษี หก
ั ณ ทีจ่ำยจำกค่ำบริกำร
ค่ำ With Holding Tax
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
้
่ถู กจับคู ่ของทังสองตลาดหุ
้
b. แบบ Summary : รวมสรุปการซือขายที
น
้ และอนุ พน
ั ธ์
้
้
้
นอกจำกนี ท่ำนสำมำรถดูข ้อมูลสรุปกำรซือขำยของทังสองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ ม View All A/C ด ้ำนบน
ซ ้ำยแล ้ว หน้ำจอจะแสดงผลดังรูป

Account No.
Fee & VAT
Net Paid/Received (Baht)
Total

บัญชีหุ ้นหรือบัญชีอนุ พน
ั ธ์
้
ค่ำบริกำรทังหมดรวมกั
บภำษี มูลค่ำเพิ่ม
ยอดรับและจ่ำยของบัญชีในวันนั้น
้
้ ญชีหุ ้นและบัญชีอนุ พน
มูลค่ำซือขำยรวมของทั
งบั
ั ธ์

่
ซึงหำกต
้องกำรดูรำยละเอียดของแต่ละ บัญชี สำมำรถทำได ้ 2 วิธีดงั นี ้
1. แตะที่ Account No. ที่สนใจ
่ อขำย
้
2. เลือกจำก Drop down list ของ Account No. ส่วนของกำรส่งคำสังซื
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่
4. More อืนๆ
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Settrade Conditional Order (เฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร)
2. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Technical Chart (เฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร)
3. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Historical Chart
4. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Comparison Chart
5. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Odd Lot
6. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู News
7. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Sense & Notification Settings
่ SET App
8. กดที่นี่ เพื่อเข ้ำใช ้งำนแอพพลิเคชัน
9. กดที่นี่ เพื่อใช ้งำนเมนู Settings
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4.1 Settrade Conditional Order
่
้
เมนู จะแสดงเฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร โดยสำมำรถส่งคำสังแบบมี
เงื่อนไขล่วงหน้ำได ้ ทังแบบ
Stop order และ Trailing stop
สำมำรถดูรำยละเอียดได ้จำก http://www.settrade.com/conditionalorder

4.2 Technical Chart
เมนู จะแสดงเฉพำะโบรกเกอร ์ที่ใช ้บริกำร สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ ำก http://www.settrade.com/technicalchart
4.3 Historical Chart
ระบบแสดงกรำฟข ้อมูลย ้อนหลังในรูปแบบแนวนอน โดยสำมำรถเปลี่ยน Symbol และเลือก period ที่ต ้องกำรดูได ้ โดย period
แบ่งเป็ น 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y หำกต ้องกำรปิ ดเมนู นี้ ทำได ้โดยกด
ที่มุมขวำบน หรือเอียงหน้ำจอกลับมำเป็ นแนวตัง้
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4.4 Comparison Chart
ระบบสำมำรถแสดงผลกรำฟข ้อมูลของได ้ 2 Symbol เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบกันภำยในหน้ำจอเดียว

่ อหรือ Sector, SET Index, SET100, SET 50
สำหรับพิมพ ์ชือย่
่ อโปรแกรมจะลำดับรำยกำรหุ ้น/อนุ พน
หลังจำกท่ำนเริ่มพิมพ ์ชือย่
ั ธ ์ที่ใกล ้เคียงให ้
และท่ำนสำมำรถเลือกได ้ทันที เพื่อควำมสะดวกในกำรใช ้โปรแกรม

้
่ ่ต ้องกำรเพื่อ Filter ได ้
เลือกเพื่อดูรำยกำรหุ ้น/อนุ พน
ั ธ ์ทังหมด
และสำมำรถพิมพ ์ชือที
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4.5 Odd Lot
หน้ำจอแสดงข ้อมูลของหลักทรัพย ์บนกระดำน Odd Lot ใส่ Symbol ที่ต ้องกำรลงไป และสำมำรถกดที่ Refresh เพื่อดูข ้อมูลล่ำสุดได ้

4.6 News
หน้ำจอข่ำวที่ประกำศจำกทำงตลำดหุ ้นประกอบไปด ้วยส่วนต่ำงๆดังนี ้

Date
Symbol
Subject

สำหรับเปลี่ยนกำรแสดงผลข่ำวเป็ นภำษำอื่นๆ
วันและเวลำที่มีกำรประกำศข่ำว
่ อที่เกี่ยวข ้อง
ชือย่
หัวข ้อข่ำว

ท่ำนสำมำรถอ่ำนข่ำวได ้โดยเลือกที่หัวข ้อข่ำวได ้ โดยกำรกดที่หัวข ้อข่ำวที่สนใจ
สำหรับหัวข ้อข่ำวที่ได ้อ่ำนไปแล ้ว จะแสดงสีเทำ
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่
4. More อืนๆ
4.7 Sense & Notification Settings (เฉพาะโบรกเกอร ์ที่ใช้บริ การ)
่ บคู่ ข่ำวสำร บทวิเครำะห ์จำกโบรกเกอร ์ และข ้อมูลสำหรับ
ฟังก ์ชันที่ช่วยเกำะติดทุกควำมเคลื่อนไหวของรำคำ คำสังจั
้
้ อน ผ่ำนเมนู Sense
หลักทรัพย ์ที่ท่ำนสนใจ โดยเพิ่มควำมสะดวกในกำรซือขำยได
้ทันทีเมื่อมีกำรเตือนรำคำ เพียงกำหนดเงื่อนไขตังเตื
่
& Notification Settings คุณจะไม่พลำดกำรเตือนไม่ว่ำจะใช ้งำนอยู่หรือปิ ดแอพพลิเคชัน
สำมำรถกดดูกำรแจ ้งเตือนที่รูปคนบนแถบด ้ำนบน
วิธีการกาหนดการเงื่อนไขผ่าน Sense & Notification Settings

3

แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได ้แก่
ส่วนที่ 1 : Sense Control คือ ส่วนที่ Control กำรแจ ้งเตือนของ Sense
o หำก ON จะได ้รับ Notification ของ Sense สำหรับหลักทรัพย ์ที่อยู่ในควำมสนใจของท่ำน โดยมีกำรให ้
ข ้อมูลเกี่ยวกับ Broker Recommendation, Broker Research, Turnover List, Stock Alert, Stock
Calendar, Stock News, Last trade date alert เป็ น
o หำก OFF จะไม่ได ้รับ Notification ในส่วนของ Sense
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-

้
ส่วนที่ 2 : Notification Control คือ ส่วนที่ Control กำรทำงำนทังหมดประกอบด
้วย
้
o Notifications เป็ นส่วนที่ Control กำรทำงำนของ Notifications ทังหมด
o Sound Alert เป็ นส่วนที่ Control Sound Alert ของโปรแกรม
ส่วนที่ 3 : Features ประกอบด ้วยเงื่อนไขต่ำงๆดังนี ้
o Price/Volume Alert เมื่อรำคำของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่เรำสนใจถึงรำคำ/ปริมำณเป้ ำหมำยจะมี Notifications
แจ ้งออกไป
o Order Alert เมื่อ Order ได ้รับกำรจับคู่จะมี Notification ออกไป และสำหรับระบบหุน้ บำงโบรกเกอร ์จะแจ ้ง
Alert เฉพำะที่จับคู่เต็มจำนวนเท่ำนั้น*
กด
เพื่อดู List Account ที่สำมำรถใช ้งำน Features นี ้
o Market Summary Alert
o Most Active Value Alert
o Most Active Volume Alert
o Trading Value by Investor Types
o Broker’s Announcement
o News Alert* เมื่อมีขำ่ วจำก SET ของหุน้ ที่เรำสนใจจะมี Notification แจ ้งออกไป

Features
o

Price/Volume Alert เมื่อรำคำของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่เรำสนใจถึงรำคำ/ปริมำณเป้ ำหมำยจะมี Notifications
่ อที่ท่ำนสนใจ สำมำรถทำได ้ดังนี ้ (กำหนด
แจ ้งออกไป สำหรับกำรกำหนด Price & Volume Criteria ของชือย่
Criteria ได ้สูงสุด 10 Rule)
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อธิบายตามรู ป
-

จำกส่วนที่ 1 กด
จำกส่วนที่ 2 กด

-

จำกส่วนที่ 3 กด

-

สำหรับลบเงื่อนไข
สำหรับ Enable Criteria
้ ยบร ้อยแล ้ว
เพื่อดูรำยละเอียดของเงื่อนไขที่ตังเรี

การกาหนดเงื่อนไข
้ ยวเมื่อถึง Criteria ที่กำหนด ซึงหำกเงื
่
่อนไขดังกล่ำวทำงำนเรียบร ้อย
Price/Volume Alert จะทำงำนครังเดี
้
่
แล ้ว ส่วนกำร Enable จะหำยไปและต ้อง Enable ใหม่อีกครังเพือใช ้งำน




Price Alert
o กำหนดเงื่อนไข “>=”,”<=”
้
o กำรกำหนด Price จะเลื่อนขึนลงตำม
Spread
Volume Alert
o กำหนดเงื่อนไข “>=”
o กำรกำหนด Volume จะเหมือน Volume ของส่วน Order ของหุน้ และอนุ พน
ั ธ์

โดยสำมำรถกดปุ่ ม

o

เพื่อเพิ่ม/ลดรำคำหรือจำนวนสัญญำได ้

การแจ้งเตือน Price/Volume Alert จะแบ่งเป็ นในแอพและนอกแอพ
สำหรับในแอพจะแสดงข ้อควำมเตือนที่ด ้ำนบน ตรงส่วนที่เป็ น SET Index Bar
่
และแสดงเป็ น Popup Price/Volume Alert หำกเลือก
ไว ้ ซึงในระหว่
ำงที่ใช ้งำน
่
้
้
แอพพลิเคชันนี อยู่ หำกมีกำรแจ ้งเตือนรำคำ/ปริมำณเป้ ำหมำย จะมี กล่อง Alert แสดงขึนมำกลำงจอ โดยสำมำรถ
้
กด ปุ่ ม Buy/Sell เพื่อเป็ น Shortcut เข ้ำสู่หน้ำจอซือขำย
โดยระบุชอหุ
ื่ ้นและรำคำที่แจ ้งเตือนให ้อัตโนมัติพร ้อมส่ง
่
้
่
คำสังซือขำย หรือกด Cancel เพือปิ ดกล่อง Alert

สำหรับนอกแอพ กรณี ปิดพักแอพหรือยังไม่ได ้ Login เข ้ำใช ้งำน จะแสดงกำรแจ ้งเตือนนอกแอพในรูปแบบดังนี ้ ซึง่
้
สำมำรถกดปุ่ ม Buy/Sell เพื่อเป็ น Shortcut เข ้ำสู่หน้ำจอซือขำยได
้ทันที หรือสไลด ์เพื่อปิ ดกำรแจ ้งเตือนนั้น

o

Order Alert เมื่อ Order ได ้รับกำรจับคู่จะมี Notification ออกไป
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หำกกดที่ Order Alert จำก Notification Center ระบบจะเปิ ดไปยังหน้ำ Order Status ให ้โดยอัตโนมัติ
o

o
o

่ ้นที่สนใจได ้สูงสุด 10 Symbol (จำนวนรวมกับ Price/Volume Alert) เมื่อมี
News Alert สำมำรถกำหนดชือหุ
่
่อนไขดังกล่ำวทำงำนเรียบรอ้ ยแล ้ว ส่วน
ข่ำวจำก SET ของหุ ้นที่เรำสนใจจะมี Notifications แจ ้งออกไป [ซึงหำกเงื
้ ่อใช ้งำน]
กำร Enable จะหำยไปและต ้อง Enable ใหม่อีกครังเพื
Broker’s Announcement แสดงประกำศหรือข ้อมูลที่โบรกเกอร ์แจ ้งเพิ่มเติม สำมำรถกดอ่ำนรำยละเอียดได ้
Market Summary Alert แสดงข ้อมูลภำพรวม Index SET, SET50, mai และภำพรวมของระบบอนุ พน
ั ธ ์เมื่อ
ปิ ดตลำด SET,TFEX แต่ละช่วง โดยมีตวั อย่ำง Message ดังนี ้
- Market Summary (ช่วง break ตอน 12:35 น. และหลังตลำดปิ ดตอน 17:00 น.)
Closed: SET Value 13,048.47 MB
SET 1,480.20 (+21.02/+1.54%)
SET50 1,044.32 (+11.72/+3.13%)
TFEX Vol: 17,663 OI: 102,446 [17:00]
- Market Summary (ช่วงหลังตลำดปิ ดตอน 22:35 น.)
Night: SET Value 13,048.47 MB
TFEX Vol: 619 OI: 103,789
GF10V15 20,000(+140/2.33%)
BRM15 2,450(+220/+9.87%) [22:35]

o

Most Active Value, Volume Alert แสดงข ้อมูล Top 3 ของ Active Value, Volume เมื่อปิ ดตลำด SET
แต่ละช่วง
- Most Active Value
Most Active Val.: TRUE 8.89 (+1.20/+1.39%) 470MB ADVANC 101.00 (+8.00/0.89%)
425MB TMB 1.75 (-1.00/-3.54%) 389MB [12:35]
- Most Active Volume
Most Active Vol.: TRUE 8.89 (+1.20/+1.39%) 2,011.3K ADVANC 101.00 (+8.00/0.89%)
956.9K TMB 1.75 (-1.00/-3.54%) 746.5K [12:35]

o

้
่
Trading Value by Investor Types แสดงข ้อมูลซือขำยแยกตำมกลุ
่มนักลงทุน ซึงจะอั
พเดทหลังจำกตลำดปิ ด
ในช่วงเย็น
SET Value by Investor(Net:MB)
Inst. +99,999 Local -99,999
Prop. Trade +99,999
Foreign -99,999

โดยใน Sense & Notification Inbox นั้นจะแสดงรำยกำรแจ ้งเตือนล่ำสุด 50 รำยกำร โดยเมื่อไป Login ที่ Device อื่นก็
จะยังคงแสดงรำยกำรล่ำสุด 50 รำยกำร แต่กำรแจ ้งเตือนจะถูก Push ไปยัง Device ที่มีกำร Login ล่ำสุดเท่ำนั้น
จำนวนกำรแจ ้งเตือนที่ยังไม่ได ้กด
อ่ำน จะแสดงเป็ นตัวเลขที่รูปคน
Tip: สำมำรถกดที่รูปคน เพื่อเข ้ำ
มำยังหน้ำ Sense & Notification
Inbox
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4.8 SET App
่ ่นๆของตลำดหลักทรัพย ์ SET Application ได ้
ฟังก ์ชันที่สำมำรถลิงค ์ไปยังแอพพลิเคชันอื
4.9 Settings
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ ่ เพือกลั
่
1. กดทีนี
บไปสู่หน้ำ More
้ ำ Default Account ซึงจะเป็
่
2. ตังค่
นข ้อมูลเดียวกับ Streaming บน PC
้ ำใช ้งำน Fingerprint Login โดยเลือกเป็ น ON
3. ตังค่
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้ ำกำรใช ้งำนต่ำงๆ ของ Streaming เมี่อเข ้ำใช ้งำนครังแรกระบบจะก
้
Settings เป็ นเมนู สำหรับกำรตังค่
ำหนดค่ำเป็ น Default
้
้
้
ตังต ้น ท่ำนสำมำรถตังค่ำได ้ตำมนี
1. Order Entry
้
้ น้ แบบ NVDR
1.1 NVDR เลือกกำรซือขำยให
้เป็ นกำรซือหุ
1.2 Set Position

่ อขำยส
้
กำหนด Default ของประเภท Position ในกำรส่งคำสังซื
ำหรับบัญชีอนุ พน
ั ธ์

สำหรับ user ที่ยังไม่เคยตกลงในกำรใช ้ Auto Position สำมำรถเลือก Disclaimer เพื่อไปยังหน้ำจอ Disclaimer และ
สำมำรถเลือก Accept เพื่อยอมรับข ้อตกลงในกำรใช ้งำน, Deny หำกท่ำนไม่ต ้องกำรใช ้งำน หรือ Ask Me Later เพื่อ
พิจำรณำในภำยหลัง
้
่ งต่
้ อไป ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องใส่รหัสกำรซือขำยอี
้
1.3 Save PIN เลือกให ้ระบบมีกำรจำรหัสกำรซือขำย
เมื่อทำกำรส่งคำสังครั
ก
่
จนกระทัง Logout หรือ Session Time Out
้
1.4 Confirmation pop-up เลือกให ้มี Pop-up ข ้อควำมยืนยันกำรซือขำย
หำกท่ำนเลือกให ้มี ข ้อควำมยืนยัน เมื่อท่ำนทำ
กำรส่งคำสัง่ ท่ำนจะพบหน้ำจอ Pop-up ให ้ยืนยันกำรส่งคำสัง่
้
้
1.5 Auto Fill-Price กำหนดให ้ระบบใส่รำคำในกำรซือขำยโดยอั
ตโนมัติ โดยดึงจำก Best Bid หรือ Best Offer (ขึนอยู
่ กบ
ั
่
่
้
่
้
คำสังว่ำเป็ นกำรส่งคำสังซือหรือขำย) และจะมีกำรใส่รำคำอัตโนมัติก็ต่อเมืออยู่ในกรณี ต่อไปนี
 มีกำรเลือกหุ ้นในหน้ำ Market Watch ในขณะที่เลือกดูข ้อมูล Bid/Offer อยู่
 กดปุ่ ม Buy/Sell เมื่อดูหุ ้นในหน้ำ Quote อยู่
สำมำรถเลือก ON ให ้ระบบทำงำนตำมที่ท่ำนเลือก หรือเลือก OFF กรณี ที่ยกเลิกกำรทำงำน
่
1.6 Default Account กำหนด Default ของบัญชีใหเ้ ป็ นบัญชีตำมที่กำหนด ซึงจะเป็
นข ้อมูลเดียวกับ Streaming บน PC
2. Chart Style ปรับเปลี่ยนสีการแสดงผลของ Chart (Graph หน้า Summary และ หน้าจอ Quotes)
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3. User Settings ตงค่
ั้ าผู ใ้ ช้งาน
้
่ อให ก
3.1 Change Password กำรเปลี่ ยนรหัส Password ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้ำ ต่ ำ งใหม่ ขึนมำเพื
้ รอกและยื น ยัน รหัส
Password อันใหม่
้
่
่อให ้กรอกและยืนยันรหัสสำหรับ
3.2 Change Pin กำรเปลี่ยนรหัสที่ใช ้ในกำรซือขำย
ซึงโปรแกรมจะแสดงหน้
ำต่ำงใหม่ขนมำเพื
ึ้
้
กำรซือขำยอั
นใหม่ และหำกมีกำร Save PIN ไว ้ จะมีหน้ำต่ำงยืนยัน Clear PIN ที่เคย save ไว ้ก่อนดว้ ย
้ ำกำรใช ้งำน Fingerprint (รองรับกำรใช ้งำนบน Android ที่ใช ้งำนบน OS 6 ขึนไปและสำมำรถ
้
3.3 Fingerprint Login ตังค่
ใช ้งำน Fingerprint ได ้เท่ำนั้น) โดยเมื่อกดใช ้งำน (ปรับเป็ น ON) จะแสดงหน้ำจอ Disclaimer เพื่อแจ ้งข ้อกำหนดในกำรใช ้งำน
้ ่อยืนยันกำรใช ้งำน Fingerprint
เมื่อกรอก Password เรียบร ้อยกด Confirm อีกครังเพื
้ ำ Fingerprint ในเครื่อง Android ที่ท่ำนใช ้งำนก่อน จึงจะสำมำรถใช ้งำน Fingerprint Login บน
หมำยเหตุ ต ้องตังค่
Streaming for Android ได ้
4. Always-On Mode

บังคับให ้เครื่องไม่พก
ั หน้ำจอโดยอัตโนมัติ

5. User Manual

คู่มือกำรใช ้งำนโปรแกรม

้ ำทังหมดให
้
้ ้นสำมำรถกดที่ปุ่ ม Restore to default settings ได ้
โดยหำกต ้องกำรตังค่
้กลับสู่ค่ำ Default ตังต
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5. Logout ออกจากระบบ
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่ปุ่ ม Confirm Logout เพื่อออกจำกระบบ
๊
่องหมำยถูกหน้ำ Clear User Data ก่อน Logout เพื่อ Clear ข ้อมูลและเพิ่มควำมปลอดภัยในกรณี ที่ใช ้งำนบน Android
2. ติกเครื
่
่
เครืองอืนๆ

Copyright 2016 Settrade.com All rights Reserved

Page 57

6. Streaming Widget
Streaming Widget แสดงข ้อมูลรำคำ หลักทรัพย ์ที่ท่ำนสนใจ (Favourite 1) และ ข ้อมูลใน Portfolio ของ Default
Account บน หน้ำจอ Home Screen โดยข ้อมูลต่ำงๆจะถูกนำมำแสดงหลังจำกทำกำรเข ้ำใช ้งำน Streaming
หำกผูใ้ ช ้งำนต ้องกำรดูข ้อมูล ล่ำสุด จะต ้องทำกำรกดที่ปุ่ ม Refresh
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่ Favourite เพื่อแสดงข ้อมูลหลักทรัพย ์ที่บันทึกอยู่ใน Favourite 1
2. กดที่ Portfolio เพื่อแสดงข ้อมูล Default Account
3. กดทีปุ่่ ม Refresh เพื่อทำกำรอัพเดทข ้อมูลล่ำสุด
้
่อดูข ้อมูลรำยกำรของหลักทรัพย ์ต่ำงๆ
4. เลื่อนขึนลงเพื
6.1 การเข้าสู ่ระบบ (Login)


กดที่ปุ่ ม

เพื่อทำกำรเข ้ำสู่ระบบ
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6.2 รายการที่ชอบ (Favourite)
หลังจำกที่ได ้ทำกำร Login เรียบร ้อยแล ้ว โปรแกรมจะแสดงข ้อมูล รำยกำรที่ชอบลำดับแรก (Favorite 1)
แนะนาการใช้งาน

1. กดที่ Symbol เพื่อไปยังหน้ำ Quote ของข ้อมูลหลักทรัพย ์นั้น
2. กดทีปุ่่ ม Refresh เพื่อทำกำรอัพเดทข ้อมูลล่ำสุด
้
่อดูข ้อมูลรำยกำรของหลักทรัพย ์ต่ำงๆ
3. เลื่อนขึนลงเพื
ในส่วนของกำรแสดงผลข ้อมูลมีรำยละเอียดดังนี ้

Symbol
Last
%Chg

่ อ
ชือย่
้
รำคำซือขำยล่
ำสุด
้
้ ำสุดเทียบกับรำคำปิ ดวันทำกำรก่อนหน้ำ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่ำงรำคำซือขำยครั
งล่
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6.3 พอร ์ตการลงทุน (Portfolio)
้ น
หลังจำกที่ได ้ทำกำร Login เรียบร ้อยแล ้ว โปรแกรมจะแสดงข ้อมูล พอร ์ตกำรลงทุน (Portfolio) โดย จะแสดงบัญชีที่ถูกตังเป็
้
Default Account เท่ำนัน
แนะนาการใช้งาน

settradeI1 (E)

settradeI1
่อไปยัง(E)
1. กดที่ Symbol เพื
หน้ำ Portfolio ของข ้อมูลหลักทรัพย ์นั้น
่
่
2. กดทีปุ่ ม Refresh เพือทำกำรอัพเดทข ้อมูลล่ำสุด
้
่อดูข ้อมูลรำยกำรของหลักทรัพย ์ต่ำงๆ
3. เลื่อนขึนลงเพื
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ในส่วนของกำรแสดงผลข ้อมูลจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนรำยละเอียดดังนี ้

้
่ถือครองอยู่ในพอร ์ตกำรลงทุน รำยละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แสดงหุน้ ทังหมดที
่ อหุ ้น
Symbol
ชือย่
่
Avail Vol (Avail Volume)
จำนวนหุน้ ที่สำมำรถส่งคำสังขำยได
้
่
%U.PL (%Profit/Loss)
กำไร / ขำดทุน ทีคำดว่ำจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ส่วนที่ 2 แสดงภำพรวม %U.PL (%Profit/Loss) ของบัญชีน้นๆ
ั
ส่วนที่ 3 ข ้อมูลวงเงิน
กรณี หุน
้

สาหรับบัญชี Cash หรื อ Cash Balance
Trading A/C
บัญชีหุน้ ที่เป็ น Default Account
่ อขำยได
้
Line Available/PP
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่
้
Cash Balance
จ ำนวนเงิ น สดที คงเหลื อ อยู่ จ ริ ง ในบัญ ชี (ข ้อมู ล ดัง กล่ ำ วขึนอยู
่ โ บรกเกอร ท
์ ี่ ท่ ำ นใช ้
บริกำร)

สาหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Line Available/PP
Excess Equity
กรณี อนุ พน
ั ธ์

Account No.
Line Avail
Excess Equity

บัญชีหุน้ ที่เป็ น Default Account
่ อขำยได
้
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่
่ อ้ / ขำยได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือทีสำมำรถส่งคำสังซื
บัญชีหุน้ ที่เป็ น Default Account
่ อขำยได
้
วงเงินคงเหลือที่สำมำรถส่งคำสังซื
้
่
่ อ้ / ขำยได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือ ทีสำมำรถส่งคำสังซื
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