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Date Version Description Author 

27/11/2014 1.1 Generated Settrade 

25/2/2015 1.2 Support Trading Alert and Broker’ s announcement Settrade 

30/4/2015 1.3 
- Support Settrade Technical Chart  
- Add SET App and Opportunity Day menu 
- Add the way to access the historical chart 

Settrade 

3/9/2015 1.4 

- Add New Function e.g. Cancel button in each order 
- Swap position of Bids and Quote menu. 
- Add new alert type: Trading Value by Investor 
Types 

Settrade 

17/11/2015 1.5 - Add New Function e.g. Change order   Settrade 

30/04/2016 1.6 

- Show last login data & time 
- Add Order Detail 
- Add Odd Lot menu 
- Enable sort by column on your portfolio. 

Settrade 
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แนะน า Settrade Streaming for iPhone 
 
 

Settrade Streaming for iPhone เป็นโปรแกรมส าหรบัซือ้ขายหุน้และอนุพนัธซ์ ึง่ไดพ้ฒันาขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยีทีท่นัสมยั
ส าหรบัการใชง้านผ่านเครือ่ง iPhone, iPod Touch และ iPad โดยเฉพาะ ท าให ้Application มีความโดดเด่น ใชง้านง่าย สะดวก
รวดเรว็ดว้ยระบบสมัผสัหนา้จอ รูปแบบการแสดงผลขอ้มูลทีม่ีขนาดใหญ่และชดัเจน ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของ
ภาวะตลาดและราคาหุน้และอนุพนัธแ์บบเรยีลไทม ์พรอ้มส่งค าสัง่ซ ือ้ขายไดท้นัท่วงท ีไม่พลาดโอกาสการลงทุน  

เคร ือ่ง iPhone ทีส่ามารถใชง้านได ้
 
 เคร ือ่งโทรศพัทม์อืถอื iPhone, iPod Touch หรอื iPad ทีม่ ีFirmware iOS version ตัง้แต่ เวอรช์ ัน่ 7.0 ขึน้ไป 
       ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ่งไดโ้ดยมขีัน้ตอนดงันี ้

1. จากหนา้จอหลกั ใหเ้ขา้ Settings 
2. เขา้เมนู General เลอืก About 
3. ดู Version 

 สามารถใชง้าน App Store ได ้(ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนการใชง้าน App Store กบั Apple Inc. กอ่น) 
 สามารถเชือ่มต่อ Internet ได ้
 ส าหรบัฟังกช์ ัน่ Touch ID รองรบัเครือ่ง iPhone ทีม่ ีTouch ID  และ Firmware iOS version ตัง้แต่ เวอรช์ ัน่ 8.0 ขึน้ไป 
 ส าหรบัฟังกช์ ัน่ Force Touch รองรบัเครือ่ง iPhone ตัง้แต่ 6S, 6S Plus ขึน้ไป และ และ Firmware iOS version ตัง้แต่ เวอร ์

ช ัน่ 9.0 ขึน้ไป 

วธิตีดิต ัง้โปรแกรม   
 
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Streaming iPhone จาก App Store ผ่านเครือ่ง iPhone, iPod Touch หรอื iPad โดยคน้หา
ชือ่โปรแกรม “Settrade Streaming” หรอื “Streaming for iPhone” จาก App Store และเลอืก Install เพือ่ตดิตัง้โปรแกรม  

การเขา้สู่ระบบ 
 
 สามารถเขา้ใขง้าน Streaming ไดโ้ดยใช ้Username และ Password ชดุเดยีวกบัทีใ่ชเ้ขา้ระบบโบรกเกอรผ่์านเครือ่ง PC และ

สามารถใช ้Touch ID ในการ Login เขา้ใชง้านระบบไดเ้พือ่เพิม่ความสะดวกสบายและความปลอดภยัยิง่ขึน้ 
 

                                                                                                   

                       รูป Login ผ่านหน้าจอปกต ิ รูป Login เมือ่ตดิ Inactive เมือ่กด OK จะถูก Redirect ไป
ยงั Streaming for Mobile โดยอตัโนมตั ิ
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แนะน า Settrade Streaming for iPhone 
 

ความปลอดภยัของการใชง้าน Touch ID กบัระบบ Settrade 
 Settrade มกีารเพิม่ระบบรกัษาความปลอดภยักรณีที ่Login เขา้ใชง้านโดย Touch ID แลว้ไม่ถูกตอ้งเกนิ 3 คร ัง้  

o Force ให ้User กรอก Password แบบเดมิ  
o ทัง้นีก้ารที ่Verify Touch ID ไม่ผ่าน ไม่นับรวมกบัจ านวนคร ัง้ทีใ่ส่ Password ผดิ 

 User สามารถ Clear การตัง้ค่า Touch ID กอ่น Logout ได ้ดว้ยการเลอืก Clear User Data  
 

 

รูป Login ผ่าน Touch ID 

หมายเหตุ : รองรบั iPhone ทีม่ ีTouch ID และใชง้าน
บน iOS 8 ขึน้ไปเท่าน้ัน 

 
 หากไม่มีการ Login ผ่าน Touch ID ภายใน 7 วนันับจากการใชง้านล่าสุด ระบบจะท าการ Disable การใชง้าน Touch ID ใน 

Streaming for iPhone  
 Feature Touch ID ผูกกบัเฉพาะเครือ่ง iPhone ทีท่่านตัง้ค่าเท่าน้ัน ไม่ไดผู้กกบั User ของท่าน 
 ในกรณีทีท่่านมีการเปลีย่นหรอื Reset Password ใหม่ จะตอ้งท าการตัง้ค่า Touch ID ใหม่อกีคร ัง้ โดยใส่ Password ใหม่ของ

ท่าน 
 

หมายเหตุ : การ Enable Touch ID บน Streaming iPhone เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน  
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แนะน า Settrade Streaming for iPhone 
 

การเปิดบญัช ี
 
 ท่านสามารถเลอืก Open New Account ในหนา้จอ Pre Login เพือ่ลงทะเบยีนกบับรษิทัหลกัทรพัย ์หลงัจากน้ัน บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ะตดิต่อกลบัหาท่านเพือ่ขอเอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็น และจะให ้Username, Password เพือ่ใชใ้นการ Login กบัท่าน 
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ลูกเล่นใน Settrade Streaming for iPhone 
 

1. SET Index Bar ทุกหนา้จอจะม ีTab Set Index Bar แสดงดชันีของ SET ทุกหนา้จอ และแสดง Last Login Date & Time 
 

  
 

2. Sub Menu สามารถเปลีย่น Sub Menu โดยการเลือ่น Swipe ไปดา้นซา้ย เพือ่ไปเมนูย่อยถดัไป หรอืเลือ่นไปทางขวาเพือ่ไปเมนู
ย่อยกอ่นหนา้ 

  

3. Smart Shortcut สามารถกดที ่Symbol คา้งไวใ้หร้ะบบแสดง Smart Shortcut เพือ่ใหส้ะดวกในการตดิตามหรอืส่งค าสัง่ได ้
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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ลูกเล่นใน Settrade Streaming for iPhone 
 
 
กรณีหุน้ 
จะแสดงขอ้มูล Best Bid/Best Offer และปุ่ม Buy/Sell    
 
กรณีอนุพนัธ ์
จะแสดงขอ้มูล Best Bid/Best Offer และปุ่ม Long/Short  
 
โดยทัง้ 2 กรณีจะแสดง Field ต่างๆองันี ้ 

Symbol       ชือ่ย่อ 
Last       ราคาซือ้ขายล่าสุด 
Chg       ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Chg                       ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
Best Bid       ราคาเสนอซือ้สูงสุด 
Best Offer       ราคาเสนอขายสูงสุด 
Add to Favourite   ปุ่มส าหรบัเพิม่ Symbol เขา้รายการโปรด 
Quote       ไปทีห่นา้ขอ้มูล Symbol 

 
หากกดปุ่ ม Buy/Sell หรอื Long/Short จะไปสู่หนา้ Buy/Sell เพือ่ใชใ้นการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายต่อไป 
 
4. Refresh Screen หนา้จอ Portfolio/Order Status/Deal Summary สามารถ Refresh เพือ่เรยีกดูขอ้มูลที ่Update ไดโ้ดย
ดงึหนา้จอจากดา้นบนลงล่าง เชน่ หนา้ Portfolio, News 
 
5. Voice Command เรยีกดูขอ้มูลหุน้ในกลุ่ม SET50 โดยใชค้ าสัง่เสยีงได ้โดยกดทีไ่มคต์ามจดุต่างๆ เชน่ Quote, Bids เป็นตน้ 
 

                     
 
6. Symbol Flag มกีารแสดง Flag ดา้นหลงัรายชือ่หุน้ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ CA, T2, LTD 

 

 

 

 
 

- CA คอื หุน้ทีจ่ะเกดิ Corporate Action ภายในระยะเวลา 7 วนั 
- T1 คอื หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ข่ายมาตรการก ากบัการซือ้ขาย Surveillance Securities (Trading Alert Level 1) 
- T2 คอื หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ข่ายมาตรการก ากบัการซือ้ขาย Surveillance Securities (Trading Alert Level 2) 
- T3 คอื หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ข่ายมาตรการก ากบัการซือ้ขาย Surveillance Securities (Trading Alert Level 3) 
- LTD คอื สญัลกัษณ ์Last Trade Date ส าหรบั TFEX Futures & Options  
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ลูกเล่นใน Settrade Streaming for iPhone 
 
 
7. Push/Pull Mode รูปแบบการรบัส่งขอ้มูล (Push หรอื Pull) มรีายละเอยีดดงันี ้

  

Push  ระบบส่งขอ้มูลให ้(ไฟสเีขยีว)   กลา่วคอื ระบบจะส่งขอ้มูลมายงัโปรแกรมทนัที เมือ่ขอ้มูลมกีารเปลีย่นแปลง 

Pull  ดงึขอ้มูลมา (ไฟสสีม้)              กล่าวคอื โปรแกรมจะไปดงึขอ้มูลจากระบบเองเป็นระยะๆ ตลอดเวลา 

ทุกคร ัง้หลงัจากท่านล็อกอนิ โปรแกรมจะเลอืกรูปแบบของการรบัส่งขอ้มูล (Push/Pull) ทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดใหท้่านเองโดย
อตัโนมตั ิโดยท่านสามารถทราบรูปแบบการรบัส่งขอ้มูลในปัจจบุนัทีโ่ปรแกรมเลอืกอยู่ไดโ้ดยสงัเกตไฟสเีขยีวทีอ่ยู่ดา้นบนขวาของ
โปรแกรมและสามารถเปลีย่นรูปแบบการรบัส่งขอ้มูลโดยกดทีไ่ฟสเีขยีวดา้นบนขวา 
 
8. SET App  

- เพืม่เมนู SET App ทีห่นา้จอ Settings โดยเมือ่กดจะเปิดแอพพลเิคช ัน่น้ันๆขึน้มา 

9. Historical Chart  
- ปรบัใหส้ามารถใชง้านหนา้จอ Historical Chart ไดจ้ากหนา้ Sum และ Quote โดยการแตะทีก่ราฟ 1 คร ัง้ (เหมาะ

ส าหรบัผูท้ีล่อ๊คหนา้จอ iPhone ใหไ้ม่สามารถหมุนหนา้จอเป็นแนวนอนได)้ 

- เพืม่เมนู Historical Chart ทีห่นา้จอ Settings เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเขา้ใชง้าน 
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ลูกเล่นใน Settrade Streaming for iPhone 
 
 
10. Settrade Technical Chart (เฉพาะโบรกเกอรท์ีใ่หบ้รกิาร)  

- เพิม่เมนู Technical Chart  ทีห่นา้จอ Settings 

 
 
11. Change Price / Volume  

การเปลีย่นแปลงค าสั่งซ ือ้ขายสามารถท าไดส้องกรณีคือ เปลีย่นแปลงราคา(Price) และเปลีย่นแปลงจ านวน (Volume) โดย
เลอืกทีปุ่่ม Change ในแต่ละ Order ซึง่ปุ่ม Change จะแสดงขึน้มาเฉพาะ Order ทีส่ามารถท าการเปลีย่นแปลงไดเ้ท่าน้ัน (*บญัชหีุน้ 
Change Order ไดเ้ฉพาะโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิาร ส่วนบญัชอีนุพนัธส์ามารถ Change Order ไดทุ้กโบรกเกอร)์ 

 

  ปุ่ ม Change สฟ้ีาส าหรบั Order Buy/Long 

  ปุ่ ม Change สชีมพูส าหรบั Order Sell/Short  

 

 
12. Force Touch (เฉพาะ iPhone 6S,  iPhone 6S Plus ขึน้ไป) 

Force Touch เป็นวธิกีารเขา้ใชง้านแบบลดั ซึง่เป็น feature ของ iOS9 โดยท่านสามารถใชง้าน Force Touch โดยการกด
หนักที่ icon Streaming บนหน้า Homescreen เพื่อเลือกเขา้สู่หน้า Sum, Quote, BuySell, Portfolio ใน  Streaming for 
iPhone ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 
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ฟังกช์ ัน่ของโปรแกรม Streaming 
 

 
 

เมนูหลกัจะอยู่ดา้นล่างของหนา้จอ ประกอบดว้ย 5 เมนูหลกั ไดแ้ก ่ 
1. Realtime   แสดงขอ้มูลตลาดและราคาหุน้และอนุพนัธแ์บบเรยีลไทม ์

1.1 Sum     หนา้จอ Market Summary 
1.2 Watch  หนา้จอ Market Watch 
1.3 Quote     ขอ้มูลหุน้และอนุพนัธร์ายตวั 
1.4 Bids       หนา้จอ Bids/Offers 
1.5 Ticker    หนา้จอ Ticker ของตลาด SET และ TFEX 

2. Buy/Sell   ส าหรบัส่งค าส ัง่ซ ือ้ขาย 
2.1 Buy/Long    หนา้จอส าหรบัการส่งค าสัง่ซ ือ้ 
2.2 Sell/Short       หนา้จอส าหรบัการส่งค าสัง่ขาย 
2.3 Click   หนา้จอส าหรบัการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายแบบ Click 

3. Portfolio   พอรต์การลงทุนและสถานะค าส ัง่ 
3.1 Portfolio    ขอ้มูล Portfolio ของบญัชน้ัีนๆ 
3.2 Order     สถานะของค าสัง่ซ ือ้ขายของบญัชน้ัีนๆ 
3.3 Deal Sum   ขอ้มูล Deal ทีเ่กดิขึน้ของบญัชน้ัีนๆ 

4. More  
4.1 Historical Chart หนา้จอแสดงกราฟ 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y 
4.2 Comparison Chart  หนา้จอเปรยีบเทยีบกราฟระหว่าง 2 Symbol 
4.3 Odd Lot  แสดงขอ้มูลบนกระดาน Odd Lot 
4.4 News   ข่าว เรยีลไทมจ์ากตลาดหุน้ 
4.5 Notifications  แจง้เตอืนทุกความเคลือ่นไหว (*เฉพาะโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิาร) 
4.6 SET App  ลงิคไ์ปยงั SET Application 
4.7 Settings   ตัง้ค่าการใชง้าน 
4.8 Technical Chart กราฟเทคนิค 

5. Logout    ออกจากระบบ 
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1. Realtime ขอ้มูลตลาดและราคาแบบเรยีลไทม ์
 

1.1 Sum - ภาพรวมตลาด (Market Summary)  
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

         
 

 

1. กดที ่  เพือ่ดูกราฟและรายละเอยีดต่างๆของ Index และอนุพนัธ ์
2. สามารถปรบัการแสดงผลเป็นแนวนอนโดยเอยีงเครือ่งในลกัษณะดงัรูป หรอืแตะทีรู่ปกราฟ 1 คร ัง้ เพือ่ดูกราฟ 
Historical Chart ราย 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y ได ้

 
ขอ้มูล Index (ขึน้กบับรกิารของโบรกเกอรท์ีท่่านใชบ้รกิาร) 
 แสดงขอ้มูลภาพรวมตลาดหุน้ ความเคลือ่นไหวของดชันีตลาดหุน้แบบเรยีลไทม ์ 

 
 

SET INDEX แสดง SET INDEX ล่าสุด ผลต่างของดชันีล่าสุดเทยีบกบัดชันีกอ่นหนา้ และผลต่างดงักล่าวในรูปแบบ
เปอรเ์ซน็ต ์

High ดชันีสูงสุดของวนันี ้และผลต่างค่า High เปรยีบเทยีบกบัค่าดชันีปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 
Low ดชันีต ่าสุดของวนันี ้และผลต่างค่า Low เปรยีบเทยีบกบัค่าดชันีปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 
Val (M) มูลค่าการซือ้ขาย หน่วยเป็นลา้นบาท 
Vol (K) ปรมิาณการซือ้ขาย หน่วยเป็นพนับาท 
Chg ผลต่างค่าดชันีล้่าสุดเทยีบกบัค่าดชันีปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Chg ผลต่างค่าดชันีล้่าสุดเทยีบกบัค่าดชันีปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
ลูกศรสเีขยีว จ านวนหุน้ทีม่รีาคาซือ้ขายสูงขึน้เทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
ลูกศรสเีหลอืง จ านวนหุน้ทีม่รีาคาซือ้ขายเท่ากบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

             ลูกศรสแีดง จ านวนหุน้ทีม่รีาคาซือ้ขายนอ้ยลงเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
Status สถานะของตลาดหุน้ ณ ชว่งเวลาน้ัน 
Date/Time วนัทีแ่ละเวลา 
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กราฟ Index      ประกอบไปดว้ย  
 
- กราฟ Value แสดง Index ตามชว่งเวลาต่างๆ (สามารถกดทีส่ญัลกัษณ ์i ทีก่ราฟเพือ่ดูเวลา Update ล่าสุดได)้  

 

- กราฟ Trading Value ของ Index แสดงมูลค่าการซือ้ขายในชว่งเวลาต่างๆ หน่วยเป็นลา้นบาท 

 

สามารถกดทีช่ ือ่หรอืเครือ่งหมายลงดา้นหนา้ Index เพือ่ย่อขยายแถบส าหรบัดูกราฟของ Index และสามารถเปลีย่น Index 

ไดโ้ดยกดทีปุ่่ม  อกีทัง้ปรบัการแสดงผลกราฟใหร้องรบัการแสดงผลในแนวนอน 
โดยเมือ่แสดงผลเป็นแนวนอนสามารถเลอืกระยะเวลาการแสดงผล (Historical Date) เป็นราย 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y ได ้
 

หมายเหตุ แถบ SET และ SET50 ไม่สามารถกดทีปุ่่ม  เปลีย่น Index ในการแสดงผลได ้
 

ขอ้มูลอนุพนัธ ์(ขึน้กบับรกิารทีโ่บรกเกอรท์ีท่่านใชบ้รกิาร) 
ระบบจะแสดงขอ้มูล Series ทีใ่กลห้มดอายุทีสุ่ดหรอื Most Active Volume ทีสุ่ด เปรยีบเทยีบกบั Underlying (ยกเวน้ 

Gold Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซ ึง่แสดงตามหนา้จอดงันี ้
 

 
 

 

 

 

 
 

1. 
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1.2 Watch - Symbol และ Active lists (Market Watch) ทีส่นใจ 
 
แสดงขอ้มูลราคา ชือ่ย่อทีท่่านสนใจ (Favourite) และ Ranking ต่างๆ ไดแ้ก ่Most active Value, Most active Volume, 

Top Gainers, Top Losers และ Sector หรอื Underlying ต่างๆแบบเรยีลไทม ์ 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 
 

      
 

1. กดที ่  เพือ่เลอืกรายการใน Favourite หรอื Ranking ต่างๆ 
2. กดที ่Edit เพือ่จดัการแกไ้ขรายการ Favourite 
3. กดทีน่ี่เพือ่เปลีย่น Field ในการแสดงผลของ Favourite โดยไดเ้พิม่เตมิ เชน่ Chg, %Chg, Bid/Offer, Proj. , 
Close, High, Low, Vol , Val 
4. กดคา้งทีน่ี่เพือ่เรยีกใชง้าน Smart Shortcut  
 

ซึง่หนา้จอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี ้
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ส่วนที ่1   
 ส าหรบัเลอืกกลุ่มขอ้มูลทีต่อ้งการดู ซ ึง่สามารถแสดงผลได ้4 แบบ ไดแ้ก ่
 

- Favourite สามารถเลอืกไดต้ ัง้แต่ Favourite 1 - Favourite 5 และ Broker Favourite (ขึน้อยู่กบัโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิาร 
ไม่สามารถแกไ้ขรายการได)้ เมือ่เลอืก Favourite ใดไวล้่าสุด หาก Logout และ Login ใชค้ร ัง้ต่อไป ก็จะพบ Favourite น้ัน
แสดงอยู่โดยอตัโนมตั ิ

- SET  สามารถเลอืก Active List ของหุน้ต่างๆ ไดแ้ก ่Most Active Value, Most Active Volume, Top Gainer, Top 
Loser , Top Swing, Sector, Industry ต่างๆ เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร   

- TFEX  สามารถเลอืกอนุพนัธต์่างๆ ประกอบดว้ย Futures และ Active List ของ Options ไดแ้ก ่Most Active Value, 
Most Active Volume, Top Gainer, Top Loser, Top Swing และ All Counters  

- My Port สามารถเลอืกดูหุน้หรอือนุพนัธใ์น Port แต่ละบญัช ี

โปรแกรมจะแสดงดว้ยว่า List ทีดู่อยู่ เป็น List ของประเภทใด เชน่ Equity, Futures หรอื Options 
 
ส่วนที ่2 

แสดงขอ้มูลตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกในส่วน A ดงันี ้
Symbol ชือ่ย่อ 
Last ราคาซือ้ขายล่าสุด 
Chg ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Chg ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
Bid ราคาเสนอซือ้ทีด่ทีีสุ่ด 
Offer ราคาเสนอขายทีด่ทีีสุ่ด 
Proj. Price  ราคาทีค่าดว่าจะเปิดหรอืปิด 
Close ราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 
High ราคาสูงสุดของวนั 
Low ราคาต ่าสุดของวนั 
Vol จ านวนทีซ่ ือ้ขาย 
Val มูลค่าการซือ้ขาย 
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การเลอืกชดุขอ้มูล (Symbol List) 

เลอืกขอ้มูล โดยการกดทีปุ่่ม  เพือ่เลอืกการแสดงผลขอ้มูล Favourite, SET, TFEX หรอื My Port ดงัตวัอย่าง 
กรณีหุน้ 

 
 

 หากเลอืก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers, Top Swing จะแสดงปุ่ ม Filter   
ส าหรบัคดักรองประเภทหุน้ได ้
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กรณีอนุพนัธ ์

           
 

 
การเปลีย่นแปลง Symbol ในกลุ่ม Favourite 
 การเพิม่ Symbol ในกลุ่ม Favourite จะมผีลกบักลุ่ม Favourite ในหนา้ Market Watch ดว้ย สามารถท าไดโ้ดย  
1. กด Edit ที ่ส่วน A ระบบจะท าการเปลีย่นหนา้จอเป็นหนา้จอส าหรบัแกไ้ขขอ้มูล Favourite ดงัภาพ 
 

 
2. กด Add 
3. ใส่ชือ่ Symbol ทีต่อ้งการ  
4. กด Done เพือ่บนัทกึและกลบัสู่หนา้จอ Watch 
 

หากตอ้งการเปลีย่นแปลง Symbol ใน Favourite ท าไดโ้ดย 
1. กดทีช่ ือ่ Symbol ทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง จะปรากฏ Symbol Selector เพือ่ใหเ้ลอืก Symbol ใหม่ขึน้มา 
2. ใส่ชือ่ Symbol ใหม่ทีต่อ้งการ 
3. กด Done เพือ่บนัทกึและกลบัสู่หนา้จอ Watch 
 

หากตอ้งการลบ Symbol ใน Favourite ท าไดโ้ดย 

1.     เลอืก Symbol ทีต่อ้งการลบ โดยกดที ่  
2.     ระบบจะเปลีย่นการแสดงผลเป็นดงันี ้ 

  
3.     กดปุ่ ม Delete 
4. กด Done เพือ่บนัทกึและกลบัสู่หนา้จอ Watch 

หมายเหตุ ท่านสามารถกดที ่  และท าการลากขึน้ลงเพือ่สลบัต าแหน่งรายชือ่หุน้หรอือนุพนัธใ์นหนา้ Favorite 
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1.3 Quote – ราคาหุน้หรอือนุพนัธร์ายตวั  
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

 
 

1. กดทีน่ี่เพือ่ใชค้ าส ัง่เสยีงในการคน้หาชือ่หุน้ในกลุ่ม SET50 หรอืสามารถกดทีรู่ป  เพือ่ใชก้ารคน้หาในรูปแบบปกต ิ
2. กดคา้งทีน่ี่เพือ่เรยีกใชง้าน Smart Shortcut 
3. กดที ่More เพือ่ดูขอ้มูล Fundamental เพิม่เตมิ  
4. เลือ่นขึน้ลงเพือ่ดูขอ้มูลต่างๆของหุน้หรอือนุพนัธท์ีส่นใจ ไดแ้ก ่Ticker, Volume By Price, %Buy/%Sell, Volume 
By Date 

 
 

 
 

 
แสดงขอ้มูลราคาและรายละเอยีดของชือ่ย่อแบบเรยีลไทม ์
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ส่วนที ่1 ส่วนป้อนชือ่ย่อ ประกอบดว้ย 

 
ส าหรบักรอกชือ่ย่อ ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าใหส้ะดวกและไม่ตอ้งจดจ า
ชือ่ย่อ รวมถงึมกีารรองรบัการใชค้ าสัง่เสยีงเพือ่คน้หารายชือ่หุน้ในกลุ่ม SET50 อกีดว้ย 
 

 คน้หาชือ่ย่อหุน้ และอนุพนัธ ์
 

 
ส่วนที ่2 กราฟ Intraday Chart และรายละเอยีดขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ 
 
กราฟ Intraday Chart 

แกนนอน แสดงเวลาท าการ 
แกนตัง้  แสดงราคาปิดในเวลาชว่งเวลาต่างๆ 
 

 
กรณีหุน้  

 

 
Symbol ชือ่ย่อ 
Last ราคาซือ้ขายล่าสุด 
Change ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Change ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
Volume ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักล่าว 
Value (K) มูลค่าการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักล่าว 
High ราคาซือ้ขายสูงสุด 
Low ราคาซือ้ขายต ่าสุด 
Ceiling ราคาสูงสุดทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักล่าวได ้
Floor ราคาต ่าสุดทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักล่าวได ้
Dynamic Value เป็นค่าทีเ่ปลีย่นไปตาม Market Status ของตลาด 
Average ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของแต่ละวนั 
 
โดยสามารถกดทีปุ่่ม More สฟ้ีาเพือ่ดูรายละเอยีดขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจเพิม่เตมิไดด้งันี ้
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P. Close ราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 
Average Buy   ราคาซือ้เฉลีย่ในวนัท าการ 
Average Sell ราคาขายเฉลีย่ในวนัท าการ 
Open 1 ราคาเปิดในชว่งเวลา Open 1 
Open 2 ราคาเปิดในชว่งเวลา Open 2 
52W High ราคาสูงสุดของหุน้ในระยะเวลา 52 สปัดาหท์ีผ่่านมา 
52W Low ราคาต ่าสุดของหุน้ในระยะเวลา 52 สปัดาหท์ีผ่่านมา 
Fundamental ต่างๆ ของหุน้ เชน่ 
EPS ก าไรสุทธติ่อหุน้ของหลกัทรพย ์
YIELD(%) อตัราผลตอบแทเนเงนิปันผล 
P/E อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ 
P/BV อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชตี่อหุน้ 
 

กรณีอนุพนัธ ์

 
Symbol ชือ่ย่อ 
Last ราคาซือ้ขายล่าสุด 
Change ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Change ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
Volume ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักล่าว 
P. OI จ านวนของสญัญาทีม่กีารเปิดสถานะอยู่ของวนัท าการกอ่นหนา้ 
 
High ราคาซือ้ขายสูงสุด 
Low ราคาซือ้ขายต ่าสุด 
Ceiling ราคาสูงสุดทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักล่าวได ้
Floor ราคาต ่าสุดทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักล่าวได ้
Average ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของแต่ละวนั 
 
โดยสามารถกดทีปุ่่ม More สฟ้ีาเพือ่ดูรายละเอยีดขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจเพิม่เตมิไดด้งันี ้
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ส่วนที ่3 
แบ่งการแสดงผลออกเป็น 4 ส่วน โดยใชนิ้ว้เลือ่นขึน้ลงเพือ่เปลีย่นการแสดงขอ้มูล 
 
1. ขอ้มูล 5 Bids/5 Offers  

 
Volume จ านวน Volume ทีม่กีารส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย ณ ราคา Bid/ ราคา Offer 
Bid  ราคาฝ่ังเสนอขาย 
Offer  ราคาฝ่ังเสนอซือ้ 

 
2. ขอ้มูลการซือ้ขายล่าสุดของหุน้หรอือนุพนัธท์ีต่ดิตาม (Ticker)  

 
Time เวลาทีม่กีารจบัคู่ซ ือ้ขายของหุน้หรอือนุพนัธท์ีต่ดิตาม 
Side รายการทีเ่กดิขึน้จากการซือ้หรอืขายโดยที ่หากเป็นการซือ้จะแสดง B และหากเป็นการขายจะแสดง S 
Volume ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
ลูกศร แสดงการเปลีย่นแปลงราคาปัจจุบนัเทยีบราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ซึง่ 
  ลูกศรสแีดง แสดงว่าราคาลดลง 
  ลูกศรสเีหลอืง แสดงว่าราคาไม่เปลีย่นแปลง 
  ลูกศรสเีขยีว แสดงว่าราคาเพิม่ขึน้   
Price ราคาทีต่กลงซือ้ขาย 
Change ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
 

3. ขอ้มูล Volume by Price ของหุน้และอนุพนัธท์ีต่ดิตามในแต่ละชว่งราคา 
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1. Realtime ขอ้มูลตลาดและราคาแบบเรยีลไทม ์

 
4. ขอ้มูล %Buy/%Sell ของหุน้ทีต่ดิตาม, %Buy/%Sell ของ Sector, %Buy/%Sell ของตลาด  
 

 
 
กรณีหุน้ 
 

Symbol ชือ่ย่อหุน้ 
Buy Vol จ านวน Volume จากฝ่ังซือ้ 
Sell Vol จ านวน Volume จากฝ่ังขาย 
สฟ้ีา ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซน็ตซ์ ือ้เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 
สชีมพู ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซน็ตข์ายเทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 
Sector ขอ้มูลปรมิาณการซือ้ขายของ Sector ของหุน้น้ันๆ 
Market ขอ้มูลปรมิาณการซือ้ขายของตลาดหุน้ 
 

กรณีอนุพนัธ ์
ระบบจะรองรบัการแสดงผลตามประเภทของอนุพนัธด์งันี ้
 

 
Symbol ชือ่ย่ออนุพนัธ ์
Buy Vol จ านวน Volume จากฝ่ังซือ้หรอื Long 
Sell Vol จ านวน Volume จากฝ่ังขาย หรอื Short 
สฟ้ีา ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซน็ตซ์ ือ้เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 
สชีมพู ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซน็ตข์ายเทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 
Underlying ขอ้มูลปรมิาณการซือ้ขายของ Underlying ของ Symbol น้ันๆ 
Market ขอ้มูลปรมิาณการซือ้ขายของฟิวเจอรส์ 
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1. Realtime ขอ้มูลตลาดและราคาแบบเรยีลไทม ์

5. ขอ้มูล Volume By Date 
 

 
 

Date วนัที ่
Close ราคาปิดของหุน้หรอือนุพนัธท์ีต่ดิตาม 
Chg ผลต่างราคาปิดของวนัที ่T-1 เทยีบกบัราคาปิดของวนัที ่T-2  
Volume ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

 
 
หากเลอืกดู Quote ล่าสุดที ่Symbol ใด เมือ่ Logout และ Login เขา้ใชง้านคร ัง้ต่อไป ระบบจะแสดง Symbol น้ันใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
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1. Realtime ขอ้มูลตลาดและราคาแบบเรยีลไทม ์

1.4 Bids - ราคาเสนอซือ้ เสนอขาย (Bids / Offers) 
แสดง Bids/Offers ของชือ่ย่อทีต่ดิตามจากหนา้ Market Watch  

 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 
 

 
 

1. กดที ่  เพือ่เลอืกรายการชือ่ย่อใน Favourite, ประเภทหลกัทรพัย ์หรอื Ranking ต่างๆ 
2. กดทีน่ี่เพือ่ปรบัการแสดงผลระหว่าง 3 Bids/3 Offers หรอื 5 Bids/5 Offers ของหุน้หรอือนุพนัธท์ีต่ดิตามจากหน้า 
Market Watch  
3. กดคา้งทีน่ี่เพือ่เรยีกใชง้าน Smart Shortcut  
 

 
Symbol ชือ่ย่อ 
Last ราคาซือ้ขายล่าสุด 
Chg ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Chg ผลต่างราคาซือ้ขายคร ัง้ล่าสุดเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
High ราคาซือ้ขายสูงสุดของวนันี ้
Low ราคาซือ้ขายต ่าสุดของวนันี ้
Ceiling ราคาสูงสุดทีส่ามารถซือ้ขายชือ่ย่อดงักล่าวได ้
Floor ราคาต ่าสุดทีส่ามารถซือ้ขายชือ่ย่อดงักล่าวได ้
Vol ปรมิาณเสนอซือ้ หรอืเสนอขายส าหรบัระดบัราคาน้ันๆ 
Bid ราคาเสนอซือ้ 
Offer ราคาเสนอขาย  
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1.5 Ticker – รายการซือ้ขายล่าสุด  
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

 
 

1. กดที ่รูปลูกศร แลว้ลากขึน้ลงเพือ่จดัการส่วนการแสดงผลของรายการซือ้ขายหุน้และอนุพนัธล่์าสุด 
 
 
หมายเหตุ : หากตอ้งการแสดงรายการซือ้ขายล่าสุดทั้ง 2 ส่วน จะตอ้งมีรายการของหุ น้หรืออนุพันธอ์ย่างน้อย 2 รายการ
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 
  
 
 

1. เพิม่ Field In Port เพือ่แสดงจ านวนหุน้หรอืสญัญาทีม่อียู่ใน Portfolio และสามารถกดทีปุ่่ม In Port ในหน้า Sell 
ส าหรบัหุน้ หรอื Close ส าหรบัอนุพนัธ ์เพือ่ใหก้รอก Volume เท่ากบัจ านวนหุน้หรอืสญัญาทีม่อียู่ในพอรต์ท ัง้หมด
อตัโนมตั ิ
2. เพิม่ส่วนการส่งค าส ัง่ซ ือ้ขายในหน้า Click 

 
Click  
 
หนา้จอ Click จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก ่ 

 

 

 

  
 

 
ส่วนที ่1 ส าหรบัใส่ชือ่หุน้ / อนุพนัธท์ีต่อ้งการท ารายการ และ ปรมิาณหุน้/จ านวนสญัญาทีต่อ้งการท ารายการ 
  และชอ่งส าหรบักรอก PIN  
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
 
ส่วนที ่2 สว่นส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย Click 

Buy       พืน้ทีส่ฟ้ีาแสดงปรมิาณทีเ่สนอซือ้ในตลาด ณ ราคาน้ัน (Volume Bid) 
Price     ราคา 
Sell       พืน้ทีส่ชีมพูปรมิาณทีเ่สนอขายในตลาด ณ ราคาน้ัน (Volume Offer) 
สามารถเลือ่นหนา้จอขึน้ลงเพือ่ดูราคาทีเ่สนอซือ้และเสนอขายเพิม่เตมิได ้

 
วธิกีารส่งค าส ัง่ซ ือ้ขายท าไดง่้ายๆ โดย 

1. กรอก (Volume) ทีท่่านตอ้งการส่งค าสัง่ แลว้ตามดว้ย PIN ของท่าน 
2. หากตอ้งการซือ้ ให ้Double-click บรเิวณพืน้ทีส่ฟ้ีา ในบรรทดัราคาทีท่่านตอ้งการซือ้  
3. หากตอ้งการขาย ให ้Double-click บรเิวณพืน้ทีส่ชีมพู ในบรรทดัราคาทีท่่านตอ้งการขาย 
4. เมือ่ส่งค าสัง่ซ ือ้ขายส าเรจ็จะแสดงผลในหนา้จอ Click โดยจะแสดงปรมิาณทีซ่ ือ้ขายในบรรทดัราคาน้ัน ดงัรูป 

 
 

การส่งค าส ัง่เพิม่เตมิทีร่าคาเดมิ 
 
หากท่านตอ้งการส่งค าสัง่เพิม่เตมิทีร่าคาเดมิ สามารถท าไดเ้พยีงแค่ Double Click ทีบ่รรทดัราคาน้ัน   
ตวัอย่างเชน่ ตอ้งการซือ้เพิม่ 100 หุน้ทีร่าคา 18.10 สามารถ Double Click ในบรเิวณแถบสฟ้ีา หลงัจากส่งค าสัง่ซ ือ้ขายส าเรจ็ ระบบ
จะแสดงจ านวนค าสัง่รวมและปรมิาณหุน้รวมในดา้นซา้ยแถบสฟ้ีา ดงัรูป 
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
ท่านสามารถคลกิทีต่วัเลขซา้ยสุดหรอืขวาสุดเพือ่ดูค าสัง่ท ัง้หมดได ้โดยจะปรากดดงัรูป 
 

 
 
วธิกีารยกเลกิค าส ัง่ 
 
สามารถกดคา้งทีค่ าส ัง่ทีต่อ้งการยกเลกิแลว้ Drag & Drop ค าสัง่น้ันไปวางในชอ่ง Cancel Order ทีเ่ป็นรูปถงัขยะดงัรูป 
 

 
 
 
เมือ่ลากค าสัง่ดงักล่าวลงถงัขยะจะพบกบัหนา้จอดงันี ้
 

 
 

ใหเ้ลอืกเครือ่งหมายถูกหนา้ Order ทีต่อ้งการยกเลกิแลว้กดทีปุ่่ม Submit to Cancel x order (x คอืจ านวน Order ทีต่อ้งการ
ยกเลกิ) หลงัจากน้ันกรอก PIN เพือ่ยนืยนัการยกเลกิ 
 
ขอ้ควรทราบส าหรบัการใชง้านหน้า Click  
 
เน่ืองจากระบบส่งค าสั่งของแต่ละโบรกเกอรม์กีารท างานแตกต่างกนั โดยมทีัง้แบบ Auto refresh และ Manual refresh 

 ส าหรบัโบรกเกอรท์ีม่รีะบบส่งค าส ัง่แบบ Auto refresh หลงัจากทีท่่านส่งค าสัง่ซ ือ้ขายแบบ Click ไป จะแสดง
ค าสัง่ของท่านในพืน้ทีบ่รเิวณสฟ้ีาหรอืชมพูทนัท ี

 ส าหรบัโบรกเกอรท์ีม่รีะบบส่งค าส ัง่แบบ Manual refresh  ท่านจะตอ้งกดปุ่ม Refresh หลงัจากส่งค าสัง่แบบ 
Click เพือ่ใหค้ าสัง่ปรากดบรเิวณพืน้ทีส่ฟ้ีาหรอืชมพู  
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
 
ทัง้นี ้ท่านสามารถตรวจสอบ Mode การท างานของ Streaming ทีท่่านใชง้านอยู่โดยสงัเกตจากดา้นบนเหนือพืน้ทีส่ชีมพูดงันี ้
 

 ส าหรบัโบรกเกอรท์ีม่รีะบบส่งค าส ัง่แบบ Auto refresh จะแสดงหนา้จอดงัภาพซึง่จะม ี2 แบบคอื 

 
หรอื 

 
 ส าหรบัโบรกเกอรท์ีม่รีะบบส่งค าส ัง่แบบ Manual refresh  จะแสดงค าว่า Manual Refresh ทางขวามอืดงัภาพ

ดา้นล่าง  

 
โดยท่านจะตอ้งกดปุ่ม Refresh หลงัจากส่งค าสัง่แบบ Click เพือ่ใหค้ าสัง่ปรากฏบรเิวณพืน้ทีส่ฟ้ีา และชมพู หรอืเมือ่ตอ้งการ
ตรวจสอบสถานะค าสัง่ 

 ทัง้นี ้ไม่ว่าท่านจะใชง้านในแบบใด ทัง้ Auto Refresh หรอื Manual Refresh หากท่านตอ้งการตรวจสอบสถานะค าสัง่ล่าสุด 
สามารถกดปุ่ ม Refresh ไดท้นัท ี 

การส่งค าส ัง่ซ ือ้ขาย 
 
ท่านสามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายไดท้ ัง้ระบบหุน้และอนุพนัธ ์โดยการแสดงผลขึน้อยู่กบั Account ทีใ่ชง้านว่าเป็นประเภทใด 
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
 
ส่วนที ่1 
 
กรณีหุน้ 

 
 
 

ในการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายท่านจะตอ้งป้อนขอ้มูลดงัต่อไปนี ้
Buy/Sell/Click เลอืก Buy  หากตอ้งการส่งค าสัง่ซ ือ้ (แสดงสฟ้ีา) 

   เลอืก Sell   หากตอ้งการส่งค าสัง่ขาย (แสดงสชีมพู) 
   เลอืก Click หากตอ้งการส่งค าสัง่ในหนา้ Click 

Symbol  ชือ่ย่อหุน้ โดยระบบจะมตีวัชว่ย Symbol เพือ่ชว่ยใหท้่านพมิพช์ือ่หุน้ไดส้ะดวกมากขึน้ 

   คน้หาชือ่ย่อหุน้ 
Volume จ านวนหุน้ทีต่อ้งการส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย 

2 สามารถป้อนค่า Volume ไดโ้ดยกด Smart Keyboard ดา้นบน หรอืใช ้Keyboard ดา้นล่าง 
 

 

 

     หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 100 จนกระทัง่เท่ากบั 0 
 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 1000 จนกระทัง่เท่ากบั 0 

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 100  

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 1000 
 

 ส าหรบัลบตวัเลขทีไ่ม่ตอ้งการ 

 ส าหรบัขา้มไปยงัชอ่งถดัไป 

 
In Port  Volume ของหุน้ทีม่อียู่ใน Portfolio โดยสามารถกรอกค่า Volume โดยกดเลขในส่วน Inport ไดเ้มือ่
อยู่ในส่วน Sell 
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 

Price  ราคาทีส่่งค าสัง่   
สามารถป้อนค่า Price ไดด้งันี ้

 

 
 ลดราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท.  

  จนถงึราคา Floor 
 เพิม่ราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท. 

  จนกระทัง่ Ceiling 
 

           ส าหรบัลบตวัเลขทีไ่ม่ตอ้งการ 

 ส าหรบัขา้มไปยงัชอ่งถดัไป 

 ส าหรบัยอ้นกลบัไปชอ่งกอ่นหนา้  

  
 หลงัจากกด Next จะสามารถกรอก Pin ต่อไปไดท้นัท ี

 

 ส าหรบัเลอืกประเภทราคาของค าสัง่ซ ือ้ขาย โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี ้   
               Limit  ส าหรบัการระบุราคาประเภท Limit  

ATO/ATC ส าหรบัการระบุราคาประเภท ATO/ATC 
MP             ส าหรบัการระบุราคาประเภท Market Price (MP)  

ในกรณีทีจ่บัคู่ไม่หมด ระบบจะส่งค าสัง่ซ ือ้ใหม่ใหด้ว้ยราคาทีด่กีว่า Last Sale 1 
Spread  

MP-MKT ส าหรบัการระบุราคาประเภท Market Price (MKT)  
ในกรณีทีจ่บัคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลกิค าสัง่ซ ือ้ทีเ่หลอื 

MP-MTL ส าหรบัการระบุราคาประเภท Market Price (MTL)  
ในกรณีทีจ่บัคู่ไม่หมด ระบบจะส่งค าสัง่ซ ือ้ใหม่ที ่Last Sale 

 

   ส าหรบัส่งค าสัง่ซ ือ้ขายแบบมเีงือ่นไขเพิม่ขึน้โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี ้
 Iceberg Vol  ค าสัง่ซ ือ้ขายแบบใหร้ะบบซอยค าสั่งปรมิาณมากเป็นค าสัง่ย่อยและทยอยส่งต่อเน่ือง

โดยอตัโนมตั ิไม่ก าหนด Volume ขัน้ต ่า แต่ตอ้ง Slice ไม่เกนิ 100 Order ย่อย ระบบจะรวมจ านวน 
Deal ทีซ่ า้ใหเ้ป็น Deal เดยีวกนั  

 Validity การส่งค าสัง่แบบมเีงือ่นไข Validity ประกอบดว้ย 
1. Day คอื การส่งค าสัง่แบบ Normal Order เร ิม่ตน้ระบบจะแสดง Default เป็น Day 
2. FOK (Fill or Kill) คอื ค าสัง่ซ ือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหุน้ในราคาทีก่ าหนด โดยตอ้งการใหไ้ด ้

ทัง้จ านวนทีต่อ้งการ หากไดไ้ม่ครบก็จะไม่ซือ้ขายเลยและจะยกเลกิค าสัง่น้ันทัง้หมด   
3. IOC (Immediate or Cancel) คอื ค าสัง่ซ ือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหุน้ ตามราคาทีก่ าหนดไว ้

ในขณะน้ันโดยทนัท ีหากซือ้หรอืขายไดไ้ม่หมดทัง้จ านวนทีต่อ้งการ ส่วนทีเ่หลอืจะถูกยกเลกิ  
 

Pin  รหสัส าหรบัส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย 
Clear   ลา้งขอ้มูลทัง้หมดทีก่รอกไว ้
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
กรณีอนุพนัธ ์

 
 

ในการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายท่านจะตอ้งป้อนขอ้มูลดงัต่อไปนี ้
Long/Short  เลอืก Long หากตอ้งการส่งค าสัง่ซ ือ้ (แสดงสฟ้ีา) 

    เลอืก Short หากตอ้งการส่งค าสัง่ขาย (แสดงสชีมพู) 
Open/Close/Auto Open เปิดสญัญา Close ปิดสญัญา Auto เปิดปิดสญัญาอตัโนมตั ิ
Symbol   ชือ่ย่ออนุพนัธท์ีต่อ้งการส่งค าสัง่ สามารถพมิพช์ือ่ย่อของอนุพนัธ ์หรอืเลอืกจาก Drop-down 

list  
 

 Volume  จ านวนทีต่อ้งการส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย สามารถป้อนค่าไดด้งันี ้ 
 

 

 
  หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 1 จนกระทั่งเท่ากบั 0 

 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 10 จนกระทัง่เท่ากบั 0 
  หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 1  

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 10 
 

           ส าหรบัลบตวัเลขทีไ่ม่ตอ้งการ 

 ส าหรบัขา้มไปยงัชอ่งถดัไป 

 
In Port   จ านวนสญัญาทีม่อียู่ใน Portfolio โดยสามารถกรอกค่า Volume โดยกดเลขในส่วน Inport 
ไดเ้มือ่อยู่ในส่วน Close 
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 

Price   ราคาทีส่่งค าสัง่ สามารถป้อนค่าไดด้งันี ้
 

 

 ลดราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท.  
  จนถงึราคา Floor 

 เพิม่ราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท. 
  จนกระทัง่ Ceiling 
 

 ส าหรบัใส่ราคาตดิลบ ในอนุพนัธป์ระเภท combo 

           ส าหรบัลบตวัเลขทีไ่ม่ตอ้งการ 

 ส าหรบัขา้มไปยงัชอ่งถดัไป 

 ส าหรบัยอ้นกลบัไปชอ่งกอ่นหนา้ 

หลงัจากน้ัน กดปุ่มกากบาทดา้นบนเพือ่ปิดหนา้จอชว่ยเหลอื ระบบจะน าราคาทีแ่สดงในชอ่งตรงกลางไปใส่ในชอ่ง Price 
 
 Type   ลกัษณะของราคา 
 

Type ลกัษณะราคา 

Limit ค าสัง่ซ ือ้ขายทีร่ะบุราคาเสนอซือ้หรอืขาย 

ATO ค าสัง่ซ ือ้ขายหุน้ทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหุน้ทีร่าคาเปิด 

Special Market (MP) จบัคู่ค าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีสุ่ด ณ ขณะน้ัน (จบัคู่ไดม้ากกว่า 1 ระดบัราคา) หากม ี
Unmatched Qty ระบบจะตัง้เป็น Limit order   ณ ราคาทีด่กีว่า Last Traded 
Price 1 tick 

Market (MP-MKT) จบัคู่ค าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีสุ่ด ณ ขณะน้ัน (จบัคู่ไดม้ากกว่า 1 ระดบัราคา) หากม ี
Unmatched Qty ระบบจะตัง้เป็น Limit order   ณ ราคา Last Traded Price 

Market to Limit (MP-MTL) จบัคู่ค าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีสุ่ด ณ ขณะน้ัน (จบัคู่ระดบัราคาเดยีว) หากม ี
unmatched Qty ระบบจะตัง้เป็น Limit order ทีร่าคาเท่ากบั Last Traded 
Price 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 30 
 

2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 

 Validity  ประเภทของค าสั่งซ ึง่จะประกอบไปดว้ย 
 

Validity ประเภทของค าส ัง่ 

Auction - ค าสัง่ซ ือ้ขายจะ expire ทนัททีีเ่ขา้ชว่ง Pre-Open ถดัไป 

Auto-M - เป็นการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายในชว่ง Pre-Open เท่าน้ัน 
- เมือ่ตลาด Open จะมลีกัษณะเชน่เดยีวกบั IOC คอืจบัคู่ทีร่าคาเปิดโดยส่วนทีเ่หลอืจะถูก 

cancel ทัง้หมด 
Cancel - ค าสัง่ซ ือ้ขายจะ expire หลงัจากที ่series น้ันๆ หมดอายุแลว้ 

Date - ค าสัง่ซ ือ้ขายจะ expire หลงัจบ Afternoon Session ของวนัทีก่ าหนด 
- ระบุวนัทีต่อ้งการให ้order expire โดยตอ้งเป็นวนัในอนาคต และไม่เกนิ Last Trading Date 
ของ series น้ันๆ 

Day - ค าสัง่ซ ือ้ขายทีม่ผีลในระบบซือ้ขายภายในวนัทีส่่งค าสัง่ 

FOK - ค าสัง่ซ ือ้ขายทีก่ าหนดใหจ้บัคู่การซือ้ขายทนัทแีละหากไม่สามารถจบัคู่การซือ้ขายดงักล่าวได ้
ทัง้หมดตามจ านวน ใหย้กเลกิการเสนอซือ้ขายน้ันทนัท ี

IOC - ค าสัง่ซ ือ้ขายทีก่ าหนดใหจ้บัคู่การซือ้ขายทนัท ีและหากไม่สามารถจบัคู่การซือ้ขายไดเ้ลย หรอื
จบัคู่ไดบ้างส่วน และมจี านวนเสนอซือ้ขายเหลอือยู่บางส่วน ใหย้กเลกิการเสนอซือ้ขายทีย่งั
จบัคู่ไม่ไดน้ั้นทนัท ี

Session - ค าสัง่ซ ือ้ขายจะ expire ทนัททีีถ่งึ Session ทีก่ าหนดแบบวนัต่อวนั 
- ระบุ Session เฉพาะทีเ่หลอือยู่ใน Trade Date น้ันๆ เท่าน้ัน ไม่สามารถระบุ session 
ยอ้นหลงั หรอืขา้มวนัได ้โดยม ีSession ใหเ้ลอืกระบุได ้ดงันี ้

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 

Time - ค าสัง่ซ ือ้ขายจะ expire ทนัททีีถ่งึวนัและเวลาทีก่ าหนด 
- ระบุวนัและเวลาทีต่อ้งการให ้order expire โดยตอ้งเป็นวนัและเวลาในอนาคต และไม่เกนิ Last 

Trading Date ของ series น้ันๆ 
 

Iceberg  Vol.  จ านวนสญัญาทีต่อ้งการทยอยส่งจนกระทัง่เท่ากบั จ านวน Vol ทีก่ าหนด 
PIN   รหสัส าหรบัส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย 

 
นอกจากนีท้่านสามารถส่ง Stop Order (ค าสัง่ทีร่ะบบจะด าเนินการซือ้ขายเมือ่ราคาตลาดขณะน้ันเคลือ่นไหวมาถงึเงือ่นไขที่

ก าหนด) ไดอ้กีดว้ยโดยการท าเครือ่งหมายถูกทีห่นา้ขอ้ความ Stop Order โปรแกรมจะแสดงหนา้จอเพิม่เตมิ เพือ่ใหท้่านป้อน
รายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขของการส่งค าสัง่ ตามหนา้จอดงันี ้
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2. Buy/Sell สง่ค าส ัง่ซ ือ้/ขาย 
 
 

 
 
Stop Condition: 

Symbol ชือ่ย่ออนุพนัธห์รอืหุน้ทีเ่ป็น underlying ทีจ่ะใชเ้ป็นเงือ่นไข  
Cond. รูปแบบของเงือ่นไข ซึง่จะประกอบไปดว้ย 
 Bid >= ราคาเสนอซือ้มากกว่า หรอืเท่ากบั 
 Bid <= ราคาเสนอซือ้นอ้ยกว่า หรอืเท่ากบั 
 Ask >= ราคาเสนอขายมากกว่า หรอืเท่ากบั 
 Ask <= ราคาเสนอขายนอ้ยกว่า หรอืเท่ากบั 
 Last >= ราคาล่าสุดมากกว่า หรอืเท่ากบั 
 Last <= ราคาล่าสุดนอ้ยกว่า หรอืเท่ากบั 
Price ราคาของอนุพนัธท์ีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไข  

 
เมือ่ป้อนค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถเลอืก Submit เพือ่ส่งค าสั่งซ ือ้ขายไปยงัตลาด SET/TFEX หรอืเลอืก Clear เพือ่ลา้ง

ขอ้มูลค าสัง่ทีไ่ดป้้อนทิง้ไว ้
 หากมกีารตัง้ไวใ้หม้กีารแสดงการยนืยนัรายการซือ้ขาย  เมือ่ท่านกดส่งค าสัง่ไปแลว้ จะปรากฏหนา้จอ Confirm pop-up ขึน้
ดงัภาพ หากตอ้งการยนืยนัการส่งค าสัง่ กดปุ่ม Confirm  

 

  
 
 

ส่วนที ่2 แสดงรายละเอยีดขอ้มูลของชือ่ย่อทีส่นใจจะส่งค าสั่งซ ือ้ขายโดยระบบจะแสดงขอ้มูล 5 Bids/5 Offers 
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3. Portfolio พอรต์การลงทุนและสถานะค าส ัง่ 

3.1 หน้าพอรต์การลงทุน (Portfolio)  
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

    
 

1. กดทีปุ่่ม View All A/C เพือ่ดู Unrealized P/L และ Realized P/L ของแต่ละบญัช ีและรวมทุกบญัช ี
หมายเหตุ : กรณีทีเ่ป็นบญัชอีนุพนัธ ์มปุ่ีมดา้นขวาบนใหเ้ลอืกว่าใหแ้สดงผลแบบ Portfolio-Settle หรอื Portfolio-
Cost 
2. กดคา้งทีน่ี่เพือ่เรยีกใชง้าน Smart Shortcut (สามารถใชง้านไดท้ ัง้ในส่วนของ Portfolio/Order/Deal Sum) 
3. กดทีลู่กศรขึน้ เพือ่ดูภาพรวมของบญัช ีในรูปแบบขอ้มูลรวม, กราฟวงกลมและกราฟแท่ง 
4. กดทีลู่กศร Sort by Symbol เพือ่ท าการแสดงผลโดย Sort ไดต้ามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
5. กดทีส่ญัลกัษณข์ยาย/หด เพือ่กดดูรายละเอยีดของแต่ Symbol ใน Portfolio 
 

 
แบ่งออกเป็นการแสดงผลดงันี ้

a. แบบรายบญัช ี ท่านสามารถเลอืก Account No ไดจ้าก Trading A/C ดา้นล่างซา้ย ระบบจะสามารถแสดงผลตาม
ประเภทบญัชไีดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

 
 
 
 

 

1 4 5 
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3. Portfolio พอรต์การลงทุนและสถานะค าส ัง่ 

กรณีหุน้ 
 แสดงขอ้มูลวงเงนิและพอรต์การลงทุน (Portfolio) ของลูกคา้ในแต่ละบญัชทีีม่กีารถอืครอง 

  

 
 

 
ส่วนที ่1 แสดงหุน้ทัง้หมดทีถ่อืครองอยู่ในพอรต์การลงทุน รายละเอยีดดงันี ้

Symbol ชือ่ย่อหุน้ 
Avail Vol (Avail Volume) จ านวนหุน้ทีส่ามารถส่งค าสัง่ขายได ้
Avg (Average) ราคาเฉลีย่ของหุน้ทีถ่อือยู่ 
Market (Market Price) ราคาตลาดของหุน้ ณ ขณะน้ัน 
%U.PL (%Profit/Loss) ก าไร / ขาดทุน ทีค่าดว่าจะไดร้บั คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
 
หากตอ้งการดูขอ้มูลทีล่ะเอยีดกว่านี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่หุน้น้ันเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

 
 

Avail Vol  จ านวนหุน้ทีส่ามารถขายได ้
Actual Vol  จ านวนหุน้ทีถ่อืครองทัง้หมด 
Amount มูลค่าตน้ทุนของหุน้ (Actual Vol คูณดว้ย Avg Price) 
Market Val มูลค่าล่าสุดของหุน้ (Actual Vol คูณดว้ย Mkt Price) 
Unrealized P/L ก าไร/ขาดทุนทีค่าดว่าจะไดร้บั (Market Vale ลบดว้ย Amount) 
%Unrealized P/L ก าไร/ขาดทุนทีค่าดว่าจะไดร้บั คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
Realized P/L ก าไร/ขาดทุนทีเ่กดิจากการขายหุน้ 
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3. Portfolio พอรต์การลงทุนและสถานะค าส ัง่ 

กรณีอนุพนัธ ์
มลีกัษณะการแสดง 2 แบบคอื แบบ Settlement (ราคาทีม่กีาร Settlement ทุกวนั) และแบบ Cost (ราคาตน้ทุนจรงิ) จาก

ปุ่ ม Sort ดา้นบนขวา ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

               
 

 
ส่วนที ่1 แสดงชือ่ย่อทัง้หมดทีถ่อืครองอยู่ในพอรต์การลงทุน รายละเอยีดดงันี ้

 
Symbol ชือ่ย่ออนุพนัธ ์
Side ประเภทของค าสัง่ (Long ค าสัง่ซ ือ้ /Short ค าสัง่ขาย) 
Avail Vol จ านวนสญัญาทีส่ามารถส่งค าสัง่ได ้
Avg Price ราคาตน้ทุนจากการ Settlement เฉลีย่ตน้วนั 
Avg Cost ราคาตน้ทุนจรงิเฉลีย่ตน้วนั 
Market ราคาอนุพนัธล์่าสุด  
% U. PL ก าไรหรอืขาดทุนประมาณการของอนุพนัธท์ีย่งัถอืครองอยู่ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์

(Unrealized P/L คูณ 100 หารดว้ย Amount) 
 
หากตอ้งการดูขอ้มูลทีล่ะเอยีดกว่านี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ย่อน้ันเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

 
 

Options Value มูลค่าของอนุพนัธป์ระเภท Options 
Amount (Price) มูลค่าตน้ทุนของอนุพนัธ ์(Actual Vol คูณดว้ย Avg Price) 
Amount (Cost) มูลค่าตน้ทุนของอนุพนัธ ์(Actual Vol คูณดว้ย Avg Cost) 
Actual Vol จ านวนสญัญาทีม่อียู่จรงิ (Avail Vol บวกดว้ย  

จ านวนสญัญาทีร่อการจบัคู่) 
Market Val  มูลค่าล่าสุดของอนุพนัธ ์(Actual Vol คุณดว้ย Mkt Price) 
Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทุนประมาณการของอนุพนัธท์ีย่งัถอืครองอยู่  
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% Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทุนประมาณการของอนุพนัธท์ีย่งัถอืครองอยู่ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
(Unrealized P/L คูณ 100 หารดว้ย Amount) 

Realized P/L  ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการขายอนุพนัธใ์นวนัน้ัน 
 
ส่วนที ่2 แสดงภาพรวมของบญัชน้ัีนๆ 
 

   

      
ท่านสามารถดูสดัส่วนมูลค่าการลงทุนใน Portfolio ของตนเอง และสดัส่วนมูลค่าของแต่ละชือ่ย่อทีถ่อืครองได ้โดยขอ้มูลจะ

แสดงผลใน 3 รูปแบบไดแ้ก่ 
- ขอ้มูลรวม แสดงราคาตน้ทุน ราคาตลาดและปรมิาณของก าไรหรอืขาดทุนของบญัชน้ัีนๆ 
- กราฟวงกลม แสดงสดัส่วน ปรมิาณของ Market Value ของชือ่ย่อภายในพอรต์การลงทุน 
- กราฟแท่งรายตวั แสดงสดัส่วน ปรมิาณของก าไรหรอืขาดทุนทีค่าดว่าจะไดร้บัของชือ่ย่อ เป็นเปอรเ์ซน็ต ์แต่ละตวั 

 
ส่วนที ่3 ขอ้มูลวงเงนิ 
 

 
 

Trading A/C  บญัชสี าหรบัส่งค าสัง่ซ ือ้หรอืขายหุน้  
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หากท่านมหีลายบญัชซี ือ้ขาย (A/C No.) ภายใต ้Username เดยีวกนั สามารถเปลีย่น A/C ไดโ้ดยกดที ่   ระบบจะแสดงบญัชตี่างๆของ
ท่านใหเ้ลอืก ตามตวัอย่างดงันี ้

 

 
 

โดยการเลอืกแต่ละบญัชซี ือ้ขาย ระบบจะแสดงวงเงนิในการส่งค าสัง่ ดงันี ้  
 
กรณีหุน้ 

ส าหรบับญัช ีCash หรอื Cash Balance 
Trading A/C  ส าหรบัเลอืกบญัชหีุน้ทีต่อ้งการใชส้่งค าสัง่ซ ือ้ขายจาก Drop-down list  
Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้ 
Cash Balance  จ านวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จรงิในบญัช ี(การแสดงขอ้มูลดงักล่าวขึน้อยู่โบรกเกอรท์ี่

ท่านใชบ้รกิาร) 
 

ส าหรบับญัช ีCredit Balance 
Account No.  ส าหรบัเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้่งค าสัง่ซ ือ้ขาย โดยเลอืกไดจ้าก Drop-down list  
Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Excess Equity  สนิทรพัยค์งเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ / ขายไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 

 
กรณีอนุพนัธ ์

Account No.  ส าหรบัเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้่งค าสัง่ซ ือ้ขาย ไดจ้าก Drop-down list  
Line Avail  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Excess Equity  สนิทรพัยค์งเหลอื ทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ / ขายไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 
 

 
 

 หากท่านตอ้งการดูรายละเอยีดขอ้มูล A/C No กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงดงันี ้
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กรณีหุน้ 
 

แบ่งตามประเภทบญัช ี
 

 
 
ส าหรบับญัช ีCash Balance 

Account No. เลขทีบ่ญัช ีหากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกท าได ้จาก Drop-down list 
ของส่วนส่งค าสัง่ซ ือ้ขายดา้นมุมล่างซา้ยมอื 

Credit Limit วงเงนิสูงสุดทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Line Available/Purchasing Power วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Cash Balance จ านวนเงนิสดทีค่งเหลืออยู่จรงิในบญัช ี(การแสดงขอ้มูลดงักล่าวขึน้อยู่การใชบ้รกิาร

ของแต่ละโบรกเกอรท์ีท่่านใชบ้รกิาร) 
Net Settlement Line วงเงินส่วนทีไ่ม่ถูกน าไปรวมใน Line Available หลงัจากการขายหุน้ทีต่ิด Trading 

Alert level 3 (แสดงเฉพาะบญัชทีีซ่ ือ้ขายหุน้ทีต่ดิ Surveillance Securities list) 
ส าหรบับญัช ีCash  

Account No. เลขทีบ่ญัช ีหากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกท าได ้จาก Drop-down list 
ของส่วนส่งค าสัง่ซ ือ้ขายดา้นมุมล่างซา้ยมอื 

Credit Limit วงเงนิสูงสุดทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Line Available/Purchasing Power วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Cash Balance จ านวนเงนิสดทีค่งเหลืออยู่จรงิในบญัช ี(การแสดงขอ้มูลดงักล่าวขึน้อยู่การใชบ้รกิาร

ของแต่ละโบรกเกอรท์ีท่่านใชบ้รกิาร) 
ส าหรบับญัช ีCredit Balance 

Account No. เลขทีบ่ญัช ีหากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกท าได ้จาก Drop-down list 
ของส่วนส่งค าสัง่ซ ือ้ขายดา้นมุมล่างซา้ยมอื 

Credit Limit  วงเงนิสูงสุดทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้
Line Available วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ขายได ้ 
EE สนิทรพัยค์งเหลอืทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้/ขายไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 
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กรณีอนุพนัธ ์
 

 
 

Excess Equity  สนิทรพัยค์งเหลอื ทีส่ามารถส่งค าสัง่ซ ือ้ / ขายไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 
Equity   มูลค่าสนิทรพัยท์ ัง้หมด 
Total MR   ผลรวมเงนิประกนัขัน้ตน้ทัง้หมด 
Total MM   ผลรวมเงนิประกนัทัง้หมด 
Call/Force Flag  Flag แสดงสถานะว่าตดิ Call หรอื Force หรอืไม่ 
Call/Force MR  จ านวนเงนิทีต่อ้งน ามาฝากเพือ่คงสถานะ 

 
 

การ  Sort ตาม column ต่างๆ 
 

ท่านสามารถดูกดทีลู่กศรเพือ่ท าการ Sort ตาม column ต่างๆทอียู่ทีห่นา้ Portfolio ได ้และสามารถกดที ่“Default” เพือ่
กลบัไปแสดงผลค่าทีร่ะบบ Default ใหค้อื Sort Symbol จาก AZ 

 
ส าหรบับญัชหีุน้      ส าหรบับญัชอีนุพนัธ ์
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การกดหด/ขยายรายละเอยีดของหลกัทรพัยใ์น Portfolio 
 

ท่านสามารถดูกดทีส่ญัลกัษณห์ด/ขยาย   เพือ่ดูรายละเอยีดหรอืปิดรายละเอยีดของหลกัทรพัยใ์น Portfolio ของ
ท่านได ้ 
 

      
 

 

3.2 หน้ารายงานสถานะของค าส ัง่ท ัง้หมด (Order Status)  
 
การแสดงผลสถานะของค าสัง่ของแต่ละบญัชทีีท่่านครองอยู่ ซึง่การแสดงผลจะแสดงตามชนิดของบญัช ี
 
กรณีหุน้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงสถานะค าสัง่ซ ือ้ขาย และรายละเอยีดดงันี ้

Symbol ชือ่ย่อ 
Side ประเภทของค าสั่ง ซือ้ แสดง “B” หรอืขาย “S” 
Price ราคาทีส่่งค าสัง่ 
Volume จ านวนหุน้ทีส่่งค าสัง่ 
Status สถานะของค าสัง่ 
 

หากตอ้งการดูขอ้มูลของสถานะของค าสัง่เพิม่เตมิใหก้ดทีช่ ือ่หุน้ทีต่อ้งการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของขอ้มูลเพิม่เตมิ ดงันี ้
Time เวลาทีส่่งค าสัง่ 
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Order (Order No.) หมายเลขของค าสั่ง 
Matched จ านวน Volume ทีม่กีารจบัคู่ ของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
Balance จ านวน Volume คงเหลอืทีย่งัไม่ไดจ้บัคู่ของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
Cancelled จ านวน Volume ทีม่กีารยกเลกิของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
ปุ่ม Cancel ส าหรบัการยกเลกิค าสัง่ ซ ึง่จะขึน้เฉพาะ order ทีย่งัไม่ถูกจบัคู่หรอืยกเลกิไปแลว้เท่าน้ัน 
ปุ่ม Change ส าหรบัเปลีย่นแปลง Price หรอื Volume ของค าสัง่ซ ือ้ขาย ซึง่จะขึน้เฉพาะ order ทีย่งัไม่ถูกจบัคู่

หรอืยกเลกิไปแลว้ (ขึน้อยู่กบัโบรกเกอรท์ีใ่หบ้รกิาร) 
กรณีอนุพนัธ ์
 

 
 

 แสดงสถานะค าสัง่ซ ือ้ขาย และรายละเอยีดดงันี ้
Symbol ชือ่ย่อ 
Pos ประเภทของ Position เปิด แสดง “O” หรอืปิด “C” หรอื Auto “A” 
Side ประเภทของค าสั่ง ซ ือ้ แสดง “Long” หรอืขาย “Short” 
Price ราคาทีส่่งค าสัง่ 
Vol จ านวนหุน้ทีส่่งค าสัง่ 
Status สถานะของค าสัง่ 

 
หากตอ้งการดูขอ้มูลของสถานะของค าสัง่เพิม่เตมิใหก้ดทีช่ ือ่อนุพนัธท์ีต่อ้งการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของขอ้มูลเพิม่เตมิ ดงันี ้
 

Date วนัทีส่่งค าสัง่ 
Time เวลาทีส่่งค าสัง่ 
Order#(Order No.) หมายเลขของค าสั่ง 
Balance จ านวน Volume คงเหลอืทีย่งัไม่ไดจ้บัคู่ของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
Matched จ านวน Volume ทีม่กีารจบัคู่ ของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
Cancelled จ านวน Volume ทีม่กีารยกเลกิของค าสัง่ซ ือ้ขายน้ันๆ 
Validity ประเภทของ Validity 
Validity Until ประเภทย่อยของ Validity (หาก Validity ไม่มปีระเภทย่อย จะไม่แสดงขอ้มูล) 
TFEX#(TFEX No.) หมายเลขของค าสั่งในตลาดอนุพนัธ ์
ปุ่ม Cancel ส าหรบัการยกเลกิค าสัง่ ซ ึง่จะขึน้เฉพาะ order ทีย่งัไม่ถูกจบัคู่หรอืยกเลกิไปแลว้เท่าน้ัน 
ปุ่ม Change ส าหรบัเปลีย่นแปลง Price หรอื Volume ของค าสัง่ซ ือ้ขาย ซึง่จะขึน้เฉพาะ order ทีย่งัไม่ถูกจบัคู่

หรอืยกเลกิไปแลว้ (ขึน้อยู่กบัโบรกเกอรท์ีใ่หบ้รกิาร) 
 
หากมกีารส่ง Stop Order จะมปุ่ีมใหก้ดเพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิดงัรูป 
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การยกเลกิค าส ัง่ (Cancel Order) 

นอกจากการยกเลกิค าสั่งจากปุ่ม Cancel ทีอ่ยู่ในแต่ละ Order แลว้  ท่านสามารถยกเลกิ (Cancel) ค าสั่งซ ือ้

ขาย ทีย่งัไม่ถูกจบัคู่ หรอืยงัจบัคู่ไม่หมดได ้โดยกดปุ่ม   ไดอ้กีทาง ระบบจะแสดงสญัลกัษณ ์  ทีห่นา้รายการค าสัง่ที่
ยงัสามารถยกเลกิได ้(สามารถท าการยกเลกิค าสัง่ไดค้ร ัง้ละมากกว่า 1 ค าสัง่) 
 

 
 

หากตอ้งการยกเลกิค าสัง่ซ ือ้ขายใด ใหก้ดทีแ่ถวของค าสัง่ทีต่อ้งการยกเลกิ ใหแ้สดง  เพือ่แสดงความตอ้งการทีจ่ะ Cancel 
แลว้กดยนืยนัทีปุ่่ม “Submit to cancel x orders” (x คอื จ านวนของค าสัง่ซ ือ้ขายทีต่อ้งการยกเลกิ) 

 

 
 
ระบบจะ Pop-up หนา้จอเพือ่เป็นการยนืยนัพรอ้มใส่รหสั PIN หากตอ้งการยนืยนัการยกเลกิค าสัง่ ใหก้ดปุ่ม Submit 
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การเรยีกดูรายละเอยีดของค าส ัง่ (View Detail) 
ท่านสามารถเรยีกดูขอ้มูลรายละเอยีดของค าสั่งทีไ่ดส้่งไปไดทุ้กสถานะ (Status) โดยกดทีเ่ลอืกค าสั่งซ ือ้ขายน้ันๆ แลว้กดปุ่ ม 

View Detail ดา้นขวาบนจะพบหนา้จอซึง่แสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี ้(สามารถ scroll ขึน้ลงเพือ่ดูขอ้มูลทัง้หมดได)้ 

  
 

 
การเปลีย่นแปลงค าส ัง่ซ ือ้ขาย (Change Order) 

 
การเปลีย่นแปลงค าสั่งซ ือ้ขายสามารถท าไดส้องกรณีคือ เปลีย่นแปลงราคา(Price) และเปลีย่นแปลงจ านวน (Volume) โดย

เลอืกทีปุ่่ม Change ในแต่ละ Order ซึง่ปุ่ม Change จะแสดงขึน้มาเฉพาะ Order ทีส่ามารถท าการเปลีย่นแปลงไดเ้ท่าน้ัน 
 

  ปุ่ ม Change สฟ้ีาส าหรบั Order Buy/Long 

  ปุ่ ม Change สชีมพูส าหรบั Order Sell/Short  
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3.3 หน้าสรุปสถานะซือ้ขายรายวนัท ัง้หมด (Deal Summary) 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

  
 

1. กดทีปุ่่ม View All A/C เพือ่ดูสรุปรวมการซือ้ขายทีถู่กจบัคู่ของท ัง้สองตลาดหุน้และอนุพนัธ ์ 
 
แบ่งการแสดงออกเป็น 

a. แบบรายบญัช ี ท่านสามารถเลอืกราย A/C No ไดจ้าก Trading A/C ดา้นล่างซึง่ระบบจะสามารถแสดงผลตามประเภท
บญัชไีดโ้ดยอตัโนมตั ิ
กรณีหุน้ 
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แสดงสถานะค าสัง่ซ ือ้ขาย และรายละเอยีดดงันี ้

Symbol  ชือ่ย่อ 
Side  ประเภทของค าสั่ง ซือ้ แสดง “B” หรอืขาย “S” 
Volume  จ านวนหุน้ทีส่่งค าสัง่ 

 
หากตอ้งการดูขอ้มูลทีล่ะเอยีดกว่านี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ย่อน้ันเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

Price   ราคา 
Amount  มูลค่ารวม (Vol x Price) 
Total Fee  ค่าบรกิารเชน่ Commission, Trading Fee, Clearing Fee 
Vat   ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยจากค่าบรกิาร 
Buy Amount  มูลค่าซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT) 
Sell Amount  มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT) 
Net Paid/Received มูลค่าซือ้ขายรวมทัง้วนัทีต่อ้งไดร้บัหรอืจา่ย 

 
กรณีหุน้ 

 

 
 

Symbol   ชือ่ย่อหุน้ 
Side   ประเภทของค าสัง่ (Buy ค าสัง่ซ ือ้ /Sell ค าสัง่ขาย) 
Vol   ปรมิาณหุน้ทีม่กีารจบัคู ่
Price   ราคา 
Amount  มูลค่ารวม (Vol x Price) 
Total Fee  ค่าบรกิารเชน่ Commission, Trading Fee, Clearing Fee 
VAT   ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยจากค่าบรกิาร 
Buy Amount  มูลค่าซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT) 
Sell Amount  มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT) 
Net Paid/Received มูลค่าซือ้ขายรวมทัง้วนัทีต่อ้งไดร้บัหรอืจา่ย 
 

กรณีอนุพนัธ ์
 

 
 

Symbol   ชือ่ย่ออนุพนัธ ์
Side   ประเภทของค าสัง่ (Long=ค าสัง่ซ ือ้ /Short=ค าสัง่ขาย) 
Pos   Open เปิดสญัญา   
   Close ปิดสญัญา 
Volume  จ านวนสญัญา 
Amount (Baht)  มูลค่ารวมทัง้หมด (Cost + ค่า Fee +ค่า Vat - W/H) 
Total   มูลค่าซือ้ขายรวมทัง้วนั 

 
หากตอ้งการดูขอ้มูลทีล่ะเอยีดกว่านี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ย่อน้ันเพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 
Cost   ราคา 
Fee (Comm.)  ค่าบรกิาร ค่าคอมมชิช ัน่  
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3. Portfolio พอรต์การลงทุนและสถานะค าส ัง่ 

VAT   ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยจากค่าบรกิาร 
W/H   ค่า With Holding Tax 
   

b. แบบ Summary : รวมสรุปการซือ้ขายทีถู่กจบัคู่ของท ัง้สองตลาดหุน้และอนุพนัธ ์ 
นอกจากนีท้่านสามารถดูขอ้มูลสรปุการซือ้ขายของทัง้สองระบบไปพรอ้มๆกนัได ้โดยเมือ่คลกิทีปุ่่ม View All  A/C ดา้นบน

ซา้ยแลว้ หนา้จอจะแสดงผลดงัรูป 
 

 
 

  Account No.      บญัชหีุน้หรอืบญัชอีนุพนัธ ์
Fee & VAT      ค่าบรกิารทัง้หมดรวมกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 

  Net Paid/Received (Baht)   ยอดรบัและจา่ยของบญัชใีนวนัน้ัน 
Total       มูลค่าซือ้ขายรวมของทัง้บญัชหีุน้และบญัชอีนุพนัธ ์

 
 
ซึง่หากตอ้งการดูรายละเอยีดของแต่ละ บ/ช สามารถท าได ้2 วธิดีงันี ้
1. แตะที ่Account No. ทีส่นใจ 
2. เลอืกจาก Drop down list ของ Account No. ส่วนของการส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย  
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4. More อืน่ๆ 
 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

   
 

1. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู Historical Chart 
2. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู Comparison Chart 
3. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู Odd Lot 
4. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู News 
5. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู Notifications 
6. กดทีน่ี่เพือ่เขา้ใชง้านแอพพลเิคช ัน่ SET App 
7. กดทีน่ี่เพือ่ใชง้านเมนู Settings 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 
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4. More อืน่ๆ 
4.1 Historical Chart 
 
ระบบแสดงกราฟขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบแนวนอน โดยสามารถเปลีย่น Symbol และเลอืก period ทีต่อ้งการดไูด ้โดย period 
แบ่งเป็น 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y หากตอ้งการปิดเมนูนี ้ท าไดโ้ดยกด X ทีมุ่มขวาบน หรอืเอยีงหนา้จอกลบัมาเป็นแนวตัง้ 
 

 

4.2 Comparison Chart 
 
ระบบสามารถแสดงผลกราฟขอ้มูลของได ้2 Symbol เพือ่แสดงผลเปรยีบเทยีบกนัภายในหนา้จอเดยีว 
 

 
 

 
ส าหรบัพมิพช์ือ่ย่อหรอื Sector, SET Index, SET100, SET 50  
 

 
 

หลงัจากท่านเร ิม่พมิพช์ ือ่ย่อโปรแกรมจะล าดบัรายการหุน้/อนุพนัธท์ีใ่กลเ้คยีงให ้และ
ท่านสามารถเลอืกไดท้นัท ีเพือ่ความสะดวกในการใชโ้ปรแกรม 

 เลอืกเพือ่ดูรายการหุน้/อนุพนัธท์ ัง้หมด และสามารถพมิพช์ือ่ทีต่อ้งการเพือ่ Filter ได ้
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4.3 Odd Lot 
 
หนา้จอแสดงขอ้มูลของหลกัทรพัยบ์นกระดาน Odd Lot ใส่ Symbol ทีต่อ้งการลงไป และสามารถกดที ่Refresh เพือ่ดูขอ้มูลล่าสุดได ้
 

 

4.4 News 
 
หนา้จอข่าวทีป่ระกาศจากทางตลาดหุน้ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆดงันี ้
 

 
 

  ส าหรบัเปลีย่นการแสดงผลข่าวเป็นภาษาองักฤษ 
Date  วนัและเวลาทีม่กีารประกาศข่าว 
Symbol  ชือ่ย่อทีเ่กีย่วขอ้ง 
Subject  หวัขอ้ข่าว 

 
ท่านสามารถอ่านข่าวไดโ้ดยเลอืกทีห่วัขอ้ข่าวได ้โดยการกดทีห่วัขอ้ข่าวทีส่นใจ 
ส าหรบัหวัขอ้ข่าวทีไ่ดอ้่านไปแลว้ จะแสดงสเีทา 
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4. More อืน่ๆ 
4.5 Notifications (เฉพาะโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิาร) 
 

ฟังกช์นัทีช่ว่ยเกาะตดิทุกความเคลือ่นไหวของราคา ค าสัง่จบัคู่ ข่าวสารและบทวเิคราะหจ์ากโบรกเกอร ์สะดวกในการซือ้ขายได ้
ทนัทเีมือ่มกีารเตอืนราคา เพยีงก าหนดเงือ่นไขตัง้เตอืน ผ่านเมนู Notification Settings คุณจะไม่พลาดการเตอืนไม่ว่าจะใชง้านอยู่
หรอืปิดแอพพลเิคช ัน่ 

 
วธิกีารก าหนดการเง่ือนไขผ่าน Settings Notification  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
- ส่วนที ่1 : Notification Control คอื ส่วนที ่Control การท างานทัง้หมดประกอบดว้ย 

o Notification  เป็นส่วนที ่Control การท างานของ Notification ทัง้หมด 
o Sound Alert เป็นส่วนที ่Control  Sound Alert ของโปรแกรม 

 
- ส่วนที ่2 : Features  ประกอบดว้ยเงือ่นไขต่างๆดงันี ้

o Price/Volume Alert เมือ่ราคาของหุน้หรอือนุพนัธท์ีเ่ราสนใจถงึราคา/ปรมิาณเป้าหมายจะมี Notification 
แจง้ออกไป 

o Order Alert  เมือ่ Order ไดร้บัการจบัคู่จะมี Notification ออกไป และส าหรบัระบบหุน้ บางโบรกเกอรจ์ะแจง้ 
Alert  เฉพาะทีจ่บัคู่เต็มจ านวนเท่าน้ัน* 
กด  เพือ่ดู List Account ทีส่ามารถใชง้าน Features นี ้
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4. More อืน่ๆ 
 

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* เมือ่มข่ีาวจาก SET ของหุน้ทีเ่ราสนใจจะม ีNotification แจง้ออกไป 
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4. More อืน่ๆ 
 

Features 
 

o Price/Volume Alert เมือ่ราคาของหุน้หรอือนุพนัธท์ีเ่ราสนใจถงึราคา/ปรมิาณเป้าหมายจะมี Notification แจง้
ออกไป ส าหรบัการก าหนด Price & Volume Criteria ของชือ่ย่อทีท่่านสนใจ สามารถท าไดด้งันี ้(ก าหนด 
Criteria ไดสู้งสุด 10 Rule) 
 

 
ค าอธบิายตามรูป 

- จากส่วนที ่1 กด  ส าหรบัลบเงือ่นไข 

- จากส่วนที ่2 กด  ส าหรบั Enable Criteria 

- จากส่วนที ่3 กด  เพือ่ดูรายละเอยีดของเงือ่นไขทีต่ ัง้เรยีบรอ้ยแลว้  
 
การก าหนดเง่ือนไข 

- Price/Volume Alert จะท างานคร ัง้เดยีวเมือ่ถงึ Criteria ทีก่ าหนด ซึง่หากเงือ่นไขดงักล่าวท างานเรยีบรอ้ย
แลว้ ส่วนการ Enable จะหายไปและตอ้ง Enable ใหม่อกีคร ัง้เพือ่ใชง้าน 
 Price Alert  

o ก าหนดเงือ่นไข “>=”,”<=” 
o การก าหนด Price จะเลือ่นขึน้ลงตาม Spread 

 Volume Alert  
o ก าหนดเงือ่นไข “>=”,”<=” 
o การก าหนด Volume จะเหมอืน Volume ของส่วน Order ของหุน้และอนุพนัธ ์
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4. More อืน่ๆ 
 

o Price/Volume Alert Options เมือ่มกีารแจง้เตอืนราคา/ปรมิาณเป้าหมาย สามารถกด ปุ่ ม Buy/Sell เพือ่
เป็น Shortcut เขา้สู่หนา้จอซือ้ขาย โดยระบุชือ่หุน้และราคาทีแ่จง้เตอืนใหอ้ตัโนมตัพิรอ้มส่งค าสัง่ซ ือ้ขาย  
(รองรบัเฉพาะ iOS 8 ขึน้ไป) 

                            
 

o Order Alert เมือ่ Order ไดร้บัการจบัคู่จะมี Notification ออกไป 
o News Alert สามารถก าหนดชือ่หุน้ทีส่นใจไดสู้งสุด 10 Symbol เมือ่มข่ีาวจาก SET ของหุน้ทีเ่ราสนใจจะม ี

Notification แจง้ออกไป [ซึง่หากเงือ่นไขดงักล่าวท างานเรยีบรอ้ยแลว้ ส่วนการ Enable จะหายไปและตอ้ง Enable 
ใหม่อกีคร ัง้เพือ่ใชง้าน] 

o Broker’s Announcement แสดงประกาศหรอืขอ้มูลทีโ่บรกเกอรแ์จง้เพิม่เตมิ 
o Market Summary Alert แสดงขอ้มูลภาพรวม Index  SET, SET50, mai และภาพรวมของระบบอนุพนัธเ์มือ่

ปิดตลาด SET,TFEX แต่ละชว่ง โดยมตีวัอย่าง Message ดงันี ้
 

- Market Summary 
  

SET Close 1543.32 +21.02(+1.54%), SET50 1543.32 +21.02(+1.54%), TFEX Vol.: xx,xxx 
[hh:mm]  

 
o Most Active Value, Volume Alert แสดงขอ้มูล Top 5 ของ Active Value, Volume เมือ่ปิดตลาด SET 

แต่ละชว่ง 
   

- Most Active Value 
  

 SET’s Most Active Value: TRUE 8.89 +1.20, ADVANC 101.00 +1.20, AABBCC 8.89 -1.00 
[hh:mm] 

 
- Most Active Volume 
 

 SET’s Most Active Volume: TRUE 8.89 +1.20, ADVANC 101.00 +1.20, AABBCC 8.89 -
1.00 [hh:mm] 

 
o Trading Value by Investor Types แสดงขอ้มูลซือ้ขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน ซึง่จะอพัเดทหลงัจากตลาดปิด

ในชว่งเย็น  
 
SET Value by Investor(Net:MB) 
Inst. +99,999 Local -99,999 
Prop. Trade +99,999 
Foreign -99,999 

 
 

โดยใน Notification Center น้ันจะแสดงรายการ Notifications ล่าสุด 20 รายการ โดยเมือ่ไป Login ที ่Device อืน่ก็จะ
ยงัคงแสดงรายการล่าสุด 20 รายการ แต่ Notifications จะถูก Push ไปยงั Device ทีม่กีาร Login ล่าสุดเท่าน้ัน 
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มตีวัอย่างหน้าจอดงันี ้
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4. More อืน่ๆ 
 

4.6 SET App 
 

ฟังกช์นัทีส่ามารถลงิคไ์ปยงัแอพพลเิคช ัน่อืน่ๆของตลาดหลกัทรพัย ์SET Application ได ้
 

4.7 Settings 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

  
 

1. กดทีน่ี่เพือ่กลบัไปสู่หน้า More 
2.  ต ัง้ค่า Default Account  ซึง่จะเป็นขอ้มูลเดยีวกบั Streaming บน PC 
3.  ต ัง้ค่า Touch ID เพือ่ใชใ้นยนืยนัตวัตนเพือ่ Login เขา้สู่ระบบ 
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4. More อืน่ๆ 

 
 
 Settings เป็นเมนูส าหรบัการตัง้ค่าการใชง้านต่างๆ ของ Streaming เมีอ่เขา้ใชง้านคร ัง้แรกระบบจะก าหนดค่าเป็น Default 
ตัง้ตน้ ท่านสามารถตัง้ค่าไดต้ามนี ้
 
1. Order Entry 

1.1 NVDR   เลอืกการซือ้ขายใหเ้ป็นการซือ้หุน้แบบ NVDR 

1.2 Set Position    ก าหนด Default ของประเภท Position ในการส่งค าสัง่ซ ือ้ขายส าหรบับญัชอีนุพนัธ ์

ส าหรบั user ทีย่งัไม่เคยตกลงในการใช ้Auto Position สามารถเลอืก Disclaimer เพือ่ไปยงัหนา้จอ Disclaimer และ
สามารถเลอืก Accept เพือ่ยอมรบัขอ้ตกลงในการใชง้าน, Deny หากท่านไม่ตอ้งการใชง้าน หรอื Ask Me Later เพือ่
พจิารณาในภายหลงั 
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4. More อืน่ๆ 
 

1.3 Save PIN   เลอืกใหร้ะบบมกีารจ ารหสัการซือ้ขาย เมือ่ท าการส่งค าสัง่คร ัง้ต่อไป ท่านไม่จ าเป็นตอ้งใส่รหสัการซือ้ขายอกี 
จนกระทัง่ Logout หรอื Session Time Out 

1.4 Confirmation pop-up เลอืกใหม้ ีPop-up ขอ้ความยนืยนัการซือ้ขาย หากท่านเลอืกใหม้ขีอ้ความยนืยนั เมือ่ท่านท า
การส่งค าสัง่ ท่านจะพบหนา้จอ Pop-up ใหย้นืยนัการส่งค าสัง่ 

1.5 Auto Fill-Price ก าหนดใหร้ะบบใส่ราคาในการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิโดยดงึจาก Best Bid หรอื Best Offer (ขึน้อยู่กบั
ค าสัง่ว่าเป็นการส่งค าสัง่ซ ือ้หรอืขาย) และจะมกีารใส่ราคาอตัโนมตักิ็ต่อเมือ่อยู่ในกรณีต่อไปนี ้

 มกีารเลอืกหุน้ในหนา้ Market Watch ในขณะทีเ่ลอืกดูขอ้มูล Bid/Offer อยู่ 
 กดปุ่ ม Buy/Sell เมือ่ดูหุน้ในหนา้ Quote อยู่ 
สามารถเลอืก ON ใหร้ะบบท างานตามทีท่่านเลอืก หรอืเลอืก OFF กรณีทีย่กเลกิการท างาน 

 
1.6 Default Account  ก าหนด Default ของบญัชใีหเ้ป็นบญัชตีามทีก่ าหนด ซึง่จะเป็นขอ้มูลเดยีวกบั Streaming บน PC 

2. Chart Style ปรบัเปลีย่นสกีารแสดงผลของ Chart (Graph หน้า Summary และ หน้าจอ Quotes)  
 
3. User Settings ต ัง้ค่าผูใ้ชง้าน 

 
3.1 Change Password การเปลี่ยนรหัส Password ซึง่โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึน้มาเพื่อใหก้รอกและยืนยนัรหัส 
Password อนัใหม่ 

หาก user มีการเปิดใชง้าน Touch ID เอาไวแ้ลว้เลือก change password จะแสดงหนา้ต่างเพือ่ยนืยนัว่าจะลบ Touch ID 
ทีไ่ดต้ ัง้ค่าไวก้อ่นหนา้ดว้ย 
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4. More อืน่ๆ 
 
3.2 Change Pin การเปลีย่นรหสัทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างใหม่ขึน้มาเพือ่ใหก้รอกและยนืยนัรหสัส าหรบั
การซือ้ขายอนัใหม่ 

หาก user มีการเปิดใชง้าน save PIN เอาไวแ้ลว้เลือก change pin จะแสดงหนา้ต่างเพื่อยืนยนัว่าจะปิดการใชง้าน save 
PIN ดว้ย 

 
 

3.3 Touch ID ตัง้ค่าการใชง้าน Touch ID (รองรบัการใชง้านบน iPhone ทีใ่ชง้านบน iOS 8 ขึน้ไปและสามารถใชง้าน Touch 
ID ไดเ้ท่าน้ัน) 
โดยเมือ่กดใชง้านจะแสดงหนา้จอ Disclaimer เพือ่แจง้ขอ้ก าหนดในการใชง้านดงัรูป 

 

 
 

เมือ่กรอก Password เรยีบรอ้ยกด Confirm อกีคร ัง้เพือ่ยนืยนัการใชง้าน Touch ID 
 
หมายเหตุ สามารถเพิม่ลายนิว้มอืเพือ่ใชง้าน Touch ID ไดโ้ดยกดที ่App Settings -> Touch ID & Passcode ->  

 Add a Fingerprint 
 

4. Always-On Mode   บงัคบัใหเ้ครือ่งไม่พกัหนา้จอโดยอตัโนมตั ิ
5. User Manual     คู่มอืการใชง้านโปรแกรม 
 

โดยหากตอ้งการตัง้ค่าทัง้หมดใหก้ลบัสู่ค่า Default ตัง้ตน้สามารถกดทีปุ่่ม Restore to default settings ได ้

XXX 
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5. Logout ออกจากระบบ 
 
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 
 

 

 
 

1. กดทีปุ่่ม Confirm Logout เพือ่ออกจากระบบ 
2. ติก๊เคร ือ่งหมายถูกหน้า Clear User Data กอ่น Logout เพือ่ Clear ขอ้มูล Alert & Notification และ Touch ID 
และเพิม่ความปลอดภยัในกรณีทีใ่ชง้านบน iPhone เคร ือ่งอืน่ๆ 

 

 


