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Streaming for PC เวอรช์ ัน่ใหม ่

 

Streaming for PC เวอรช์ั่นใหม ่ เป็นโปรแกรมใหม่ทีจ่ะมาทดแทนโปรแกรมเวอรช์ั่นเดมิทีใ่ชง้านอยู ่ ซึง่ส าหรับ 

แนวทางการพัฒนา บรษัิทฯจะตอ่ยอดจากบรกิารทีม่ีอยู ่ เพื่อใหต้อบโจทยก์ารใชง้านของนักลงทนุมากขึน้เรือ่ยๆ โดย

เร ิม่จาก Function ในสว่นของ Derivatives และจะพัฒนา Function เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนสามารถทดแทนการท างานของ

เวอรช์ั่นปัจจบัุนไดอ้ยา่งครบถว้นภายในปีน้ี  

 

นโยบายของฟังกช์ั่นทีใ่หบ้รกิารของ Streaming for PC เวอรช์ั่นใหม ่มีดังน้ี  

- มุ่งเนน้ใหพั้ฒนาและปรับปรงุบรกิารฟังกช์ั่นทีล่กูคา้ใชบ้่อยใหส้ะดวก และงา่ยขึน้  

- เพิม่ฟังกช์ั่นการสง่ค าส่ังซือ้/ขายอนุพันธ ์ใหเ้ขา้ถงึการสง่ซือ้ขายงา่ย ครบถว้น และสะดวก  

- เพิม่การแสดงภาพรวม Portfolio ทัง้หุน้ อนุพันธ ์และกองทนุ (Consolidate Portfolio)  

- การออกแบบทีทั่นสมัย เนน้การปรับการจัดวางการแสดงผลและฟังกช์ั่นการใชง้านใหง้า่ย เพิม่ความคลอ่งตัว  

- พัฒนาดว้ยเทคโนโลยทีีทั่นสมัยลา่สดุ เพื่อตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ และสามารถพัฒนา Function การใช ้

งานใหม่ๆ ในอนาคต  

- รับฟังความเห็นจากผูใ้ชง้าน เพื่อปรับการบรกิารใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการสงูสดุของลกูคา้  

 

 

 
 

ทา่นสามารถรายละเอียด คูม่ือการใชง้านของ Streaming for PC เวอรช์ั่นใหมแ่บบละเอียดไดดั้งน้ี 
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ภาพรวมของโปรแกรม 

- สว่นทีแ่สดง SET Index และสว่นการสง่ค าส่ังซือ้ขายจะแสดงอยูใ่นทกุหนา้จอ เพื่ออ านวยความสะดวก

กับนักลงทนุในการสง่ค าส่ังซือ้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของแถบเมนู 

สว่นแสดง SET Index และภาพรวมการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

สว่นของการสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 

สว่นของการแสดงผลเมนู 
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1. สว่นแสดง SET Index 

 

 สามารถดขูอ้มูลราคาของ SET Index, การเปลีย่นแปลงเทยีบกับราคาเมือ่วาน, ราคา High/Low และภาพรวม

การซือ้ขายของตลาด 

 โดยระบบจะ Default ทีข่อ้มูลของ SET Index ละ SET50 Index  

 นักลงทนุสามารถเลอืกดรูาคา Index อื่นๆ ไดโ้ดยเลอืกที ่Dropdown 

 แสดง Status การเปิด/ปิดของทกุตลาด    

 

2. สว่นการสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย  

โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื 

 

a. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบปกต ิ(Normal Order) 

ส าหรบับญัชหีุน้ 

o สามารถสง่ค าส่ังซือ้ขายปกตไิด ้ผ่าน Tab Place Order  

ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

o สามารถสง่ค าส่ังซือ้ขายปกตไิด ้ผ่าน Tab Place Order 

o และเลอืกใชง้าน Stop Order ไดจ้าก Tab น้ีเชน่กัน โดยการใชง้าน Stop Order ใน Tab น้ีค าส่ังซือ้

ขายนัน้ๆ หากไม่เขา้เงื่อนไข ค าส่ังจะอยูไ่ดถ้งึส ิน้วันของวันทีท่ าการสง่เทา่นัน้ 
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b. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข (Conditional Order) 

 

ส าหรบับญัชหีุน้ 

 

o สามารถตัง้เงื่อนไขการสง่ค าส่ังไดทั้ง้หมด 3 รปูแบบ คอื Stop Order, Trailing Stop และ Basket 

Order 

o กรณีค าส่ังยังไม่เขา้เงื่อนไขทีตั่ง้ไว ้: ค าส่ังนัน้จะสามารถคงอยูใ่นระบบไดน้านสดุถงึ 120 วัน โดย

สามารถเลอืกไดจ้ากฟิลล ์Valid 

o สามารถ Filter Order ทีม่ีการ Cancel หรอื Activated เรยีบรอ้ยแลว้ออกจาก List การแสดงผลได ้

เพื่อความสะดวกในการ Monitor order 

o เมื่อสง่ค าส่ังเรยีบรอ้ยแลว้จะพบ Popup Confirm การสง่ Conditional Order ตามตัวอยา่งดา้นลา่ง 

ทา่นสามารถตรวจสอบเงือ่นไขของค าส่ังไดอ้กีครัง้กอ่นท าการ Place Order 
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ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

o สามารถตัง้เงื่อนไขการสง่ค าส่ังไดทั้ง้หมด 2 รปูแบบ คอื Stop Order และ Basket Order 

o กรณีค าส่ังยังไม่เขา้เงื่อนไขทีตั่ง้ไว ้: ค าส่ังนัน้จะสามารถคงอยูใ่นระบบไดน้านสดุถงึ 120 วัน โดย

สามารถเลอืกไดจ้ากฟิลล ์Condition Validity 

o กรณีค าส่ังเขา้เงือ่นไขทีตั่ง้ไวแ้ลว้ : เราสามารถเลอืกใหค้ าส่ังอยูใ่นระบบจนถงึไหน ไดจ้ากฟิลล ์

Order Validity 

 

 

c. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบหลายค าส ัง่ (Multi Order) 

o สามารถเลอืกใชง้าน Multi Order ไดจ้าก Tab Multi Order และท าการยอมรับเงื่อนไขการใชง้าน

ของฟังกช์ั่นกอ่น 

 

o หลังจากเขา้ใชง้านไดแ้ลว้จะพบหนา้จอตามตัวอยา่งดา้นลา่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 บรเิวณขอ้มูล Realtime ของ Symbol นัน้ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสง่ค าส่ัง 

 บรเิวณการสง่ค าส่ัง ซึง่ทา่นสามารถสง่ค าส่ังไดพ้รอ้มๆกันไดม้ากถงึ 20 ค าส่ัง/1 list  

และสามารถ Save list การสง่ค าส่ังไดม้ากสดุถงึ 5 list 

 อ านวยความสะดวกดว้ยการมปีุ่ ม Upload list ค าส่ังจาก File Excel เพื่อใหท้า่นประหยัดเวลาใน

การคยีค์ าส่ังซือ้ขายไดท้ีปุ่่ ม “Upload” 

 โดยสามารถด ูFile ตัวอยา่งไดท้ีปุ่่ ม “Example File” 
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d. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบสม า่เสมอ (DCA Order) 

o สามารถตัง้ค าส่ังซือ้ไวล้ว่งหนา้ได ้โดยระบบจะส่ังซือ้ใหอั้ตโนมัตติามเงื่อนไข 

o Back Testing : สามารถดผูลตอบแทนจ าลองการลงทนุ โดยใชข้อ้มูลในอดตี  

 ใสช่ือ่หุน้ทีส่นใจ 

 จ านวนเงนิทีต่อ้งการออมในแตล่ะครัง้ 

 ความถีแ่ละระยะเวลาทีต่อ้งการออม 

 กด View Result ระบบจะแสดงผล Back Testing ของหุน้นัน้ ซึง่จะแสดงก าไร 

ขาดทนุ จากการจ าลองการออมหุน้แบบ DCA ตามเงื่อนไขทีค่ณุเลอืก 

 พรอ้มทัง้แสดงโอกาสทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนในอัตราตา่งๆหากลงทนุทกุเดอืนเป็นเวลา 1 

ปี (Win Rate) 
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e. การต ัง้คา่ Alert Order  

สามารถตัง้คา่ Alert Order ไดท้ีบ่รเิวณการสง่ค าส่ัง เพือ่ใหร้ะบบท าการสง่ Notification ทีห่นา้จอเมื่อ 

Order ทีตั่ง้ไวม้ีการ Match โดยสามารถท าการตัง้คา่ไดดั้งน้ี 

 

o คลกิทีปุ่่ ม Alert Order  เลอืก “ON”  ยอมรับเงือ่นไขของฟังกช์ั่น  สามารถใชง้าน Alert 

Order ได ้

 
o หนา้จอกอ่นท าการ ON ฟังกช์ั่น Alert Order 

 
o หนา้จอหลังจากท าการ ON ฟังกช์ั่น Alert Order เรยีบรอ้ยแลว้ 

 



10 
 

3. เมนู Market 

a. สว่นขอ้มูล Realtime : ของหุน้หรอือนุพันธท์ีส่นใจ โดยสามารถเลอืกดจูาก List ทีม่ีเตรยีมไวใ้ห ้เชน่ 

Most Active Volume, Most Active Value, Favorite เป็นตน้ 

o โดยสามารถ Add, Edit, Delete Favorite ผ่านหนา้จอสว่นน้ีไดเ้ลย 

 

b. สว่น Mini Quote : แสดงขอ้มูลหุน้หรอือนุพันธร์ายตัว โดยการกรอกชือ่ Symbol ลงไป และระบบจะ

แสดงขอ้มูลราคาซือ้ขายลา่สดุ, มูลคา่ทีม่ีการซือ้ขาย, ราคา High/Low, ราคา Celling/Floor, Average 

Price, ราคาเปิด/ปิดในแตล่ะชว่ง, ปรมิาณและราคาทีม่กีารเสนอซือ้ เสนอขาย, Volume by Price และ 

%Buy/%Sell 
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c. สว่น Ticker : แสดงรายการซือ้/ขายหุน้และอนุพนัธท์ีเ่กดิข ึน้แบบ Realtime 

o สว่นบน : แสดงรายการซือ้/ขายทีเ่กดิขึน้ของระบบหุน้ 

o สว่นลา่ง : แสดงรายการซือ้/ขายทีเ่กดิขึน้ของระบบอนุพันธ ์

o สามารถ Filter Ticker ได ้โดยดตัูวอยา่งการ Filter ไดจ้ากรายละเอียดขอ้ 11.เมนู Ticker 
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4. เมนู Portfolio  

a. สว่น Portfolio ส าหรบัประเภทบญัชหีุน้ 

มี 2 Tab คอื 

o Portfolio: แสดงขอ้มูลหุน้ทีม่ีใน Port, ราคา พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่จะไดร้ับ 

o Deal Summary : ระบบจะแสดงขอ้มูล Deal Summary ของวันนัน้ๆ 

 

b. สว่น Portfolio ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

มี 3 Tab คอื 

o Portfolio Cost : แสดงขอ้มูลอนุพันธท์ีม่ีใน Port, ราคาทียั่งไม่ Settle พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดว่า

จะไดร้ับ 

o Portfolio Settle : แสดงขอ้มูลอนุพันธท์ีม่ีใน Port, ราคาที ่Settle แลว้ พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดว่า

จะไดร้ับ 

o Deal Summary : ระบบจะแสดงขอ้มูล Deal Summary ของวันนัน้ๆ 

 

c. สว่น Mini Quote : แสดงขอ้มูลหุน้หรอือนุพันธร์ายตัว โดยการกรอกชือ่ Symbol ลงไป และระบบจะ

แสดงขอ้มูลราคาซือ้ขายลา่สดุ, มูลคา่ทีม่ีการซือ้ขาย, ราคา High/Low, ราคา Celling/Floor, Average 

Price, ราคาเปิด/ปิดในแตล่ะชว่ง, ปรมิาณและราคาทีม่กีารเสนอซือ้ เสนอขาย 

 

d. สว่น %Unrealized Chart : แสดงเปอรเ์ซ็นก าไร/ขาดทนุของหุน้หรอือนุพันธท์ีม่ีอยูใ่น Portfolio ใน

รปูแบบกราฟแทง่ เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถด ูPerformance ของหุน้หรอือนุพันธแ์ตล่ะตัวได ้
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e. สว่น Market Value Chart : แสดงสัดสว่นการลงทนุของหุน้หรอือนุพันธท์ีม่อียูใ่น Portfolio เพื่อให ้

เห็นว่าปัจจุบันเรามกีารลงทนุอยูท่ีห่ ุน้หรอือนุพันธตั์วไหนมากทีส่ดุ โดยจะแสดง 5 อันดับแรก 

 
f. สว่น Account Info เพิม่เตมิ : แสดงขอ้มูลวงเงนิของ Account นัน้ๆ เพือ่เป็นขอ้มูลใหก้บันักลงทนุ 
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5. All Portfolios 

- แสดงภาพการลงทนุทัง้หมดของนักลงทนุ โดยรวม Portfolio ทัง้หุน้ละอนุพันธ ์(Consolidate Portfolio) 

เพื่อใหนั้กลงทนุสามารถดกู าไร/ขาดทนุทีข่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทนุของตัวเอง  

- โดยสามารถเลอืกทีปุ่่ ม “All Portfolios” เพื่อเขา้ดขูอ้มูล 

- และใน Phase ถัดๆ จะรวม Portfolio Fund เขา้มาเพิม่เตมิ 

 

- สามารถคลกิทีปุ่่ ม “Help” เพื่อดวูธิกีารค านวนคา่ตา่งๆ ในหนา้ All Portfolios 

- ตัวอยา่งหนา้จอตามดา้นลา่ง 
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6. เมนู Quote  

แสดงขอ้มูล และรายละเอียดตา่งๆของหุน้หรอือนุพันธ ์เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจ ดังน้ี 

- ขอ้มูล Realtime แสดงขอ้มูลของหุน้ตัวนัน้ๆ แบบ Realtime เชน่ Price, Bids, Offers, Ticker 

 

- ขอ้มูล Historical Data แสดงขอ้มูลราคาเปิด, ราคาปิด, Volume และ Value ยอ้นหลัง 3 เดอืน ของหุน้

ตัวนัน้ๆ 

 

- ขอ้มูล Financial โดยสามารถเลอืกดขูอ้มูลยอ้นหลังไดส้งูถงึ 5 ปี 
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- ขอ้มูล Statistic โดยจะแสดงขอ้มูลยอ้นหลัง 5 ปี 

 

- ขอ้มูล OddLot แสดงขอ้มูล Bids/Offers และ Ticker 

 

- ขอ้มูล News โดยสามารถเลอืกไดท้ัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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- ขอ้มูล Margin Rate (เฉพาะ Equity เทา่นัน้) 

- ขอ้มูล Underlying (เฉพาะ TFEX เทา่นัน้) 

 

- เพิม่ชอ่งทางการใหส้ะดวกในการดขูอ้มูลเกีย่วกบั symbol ตัวน้ีไดง้่ายขึน้ : 

I. Add Price/Volume Alert ไม่พลาดทกุความเคลือ่นไหว 

II. Add Symbol ไปยัง List Favourite  

III. เขา้ใชง้านฟังกช์ั่น Technical Chart  

IV. Stock Info  
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7. เมนู Click 

สามารถสง่ค าส่ังไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ ทันตอ่สภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงเร็วของตลาด โดยประกอบดว้ย 4 สว่น 

ดังน้ี 

 
 

7.1. สว่น Click Pad 

 Column หลักประกอบดว้ย  

- Volume by Price: ปรมิาณการซือ้ขายในแตล่ะระดับของวันดังกลา่ว 

- Long Order: แสดงขอ้มูลจ านวนสัญญาของค าส่ังซือ้ทีส่ง่รอการจับคู ่

- Bid Volume: จ านวนสัญญาเสนอซือ้ทีม่ีการตัง้รอการจับคูใ่นตลาด 

- Price: ราคาซือ้ขาย 

- Offer Volume: จ านวนสัญญาเสนอขายทีม่ีการตัง้รอการจับคูใ่นตลาด 

- Short Order: จ านวนสัญญาทีม่กีารรอตัง้รอจับคูใ่นตลาด 
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 สามารถ drag and drop เพื่อเปลีย่นแปลงราคา limit order 

 สามารถวาง order ไดใ้นทกุระดับราคา ไมจ่ าเป็นว่าจะตอ้งสง่ order ไดเ้ฉพาะราคาทีม่ ีbid offer วางอยู่

แลว้  

 มี histogramและตัวเลข แสดง volume by price ในแตล่ะระดับราคา รวมทัง้ volume ฝ่ัง buy และ sell 

แยกสกีัน ซึง่สามารถเอาเมา้ไป hover เพื่อด ูvolume ของแตล่ะประเภทได ้

 มี column Bid Volume แสดงปรมิาณเสนอซือ้ และ column Offer Volume แสดงปรมิาณเสนอขาย 
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Flow การสง่ค าส่ัง  

 ใส ่Symbol  

 ก าหนดรปูแบบ position  

 ใสจ่ านวน volume ทีต่อ้งการ 

 กรอก pin ( สามารถ lock ไดเ้พื่อไม่ตอ้งกรอก pin เมื่อสง่ครัง้ตอ่ไป ) 

 

 

 Double click คลิก้ที ่Long Order/Short Order ทีร่ะดับราคาทีต่อ้งการ 
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 กด confirm order ในหนา้จอ pop up ( สามารถปรบัไม่ใหแ้สดง pop up ไดใ้น setting ) 

 

 
 

 การแสดง Order จะแสดงจ านวน Volume อยูใ่นชอ่ง Long Order/Short Order 
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Flow การ Cancel Order 

 

 กด double click ปุ่ มถังขยะ 

 

 

 กด confirm order ในหนา้จอ pop up ( สามารถปรบัไม่ใหแ้สดง pop up ไดใ้น setting ) 
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 การ cancel order ส าหรับการเปิดหลาย order ในระดับราคาเดยีวกัน จะเปลีย่นรปูถังขยะเป็นจ านวน order 

และม ีdropdown ใหเ้ลอืก cancel แตล่ะ order รวมทัง้มีใหเ้ลอืก all เพื่อกด cancel ในระดับราคานัน้ๆ 

 

Flow การ Cancel Multi Order ในระดับราคาเดยีวกัน 

 กดเลขดา้นขา้งจ านวน order แลว้กด double click ที ่Cancel All หรอืรปูถังขยะใน order ทีต่อ้งการ 

 

 กด confirm order ในหนา้จอ pop up ( สามารถปรบัไม่ใหแ้สดง pop up ไดใ้น setting ) 
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 แสดงผลลัพธห์ลังจากกด cancel order 

 

 

Flow การ Change Order 

 กดคา้งที ่order นัน้แลว้ลากไปราคาทีต่อ้งการ แลว้จงึปลอ่ยเมา้ 
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 กด confirm order ในหนา้จอ pop up ( สามารถปรบัไม่ใหแ้สดง pop up ไดใ้น setting ) 

 

 

Flow Change Order ทีม่ีหลาย Order ในระดับราคาเดยีวกัน 

 คลิก้ทีตั่วเลข แลวกด order ทีส่นใจ แลว้ลากไปราคาทีต่อ้งการ แลว้ปลอ่ยเมา้ 
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 กด confirm order ในหนา้จอ pop up ( สามารถปรบัไม่ใหแ้สดง pop up ไดใ้น setting ) 

 

 
 

7.2. Order Type 

- Limit: ก าหนดราคาค าส่ังทีต่อ้งการไม่เกดิราคาทีร่ะบุไว ้

7.3. Zone order detail อยูด่า้นซา้ยมอื มีดังน้ี 

- มีกลอ่งใหเ้ลอืก Validity ของ order: Day  

- มีกลอ่ง Position: Open, Close, Auto 

- มีกลอ่ง Order type: Limit  

- มีกลอ่ง Quantity ที ่fix ปรมิาณทีใ่ชบ้่อย เชน่ 1, 5, 10, 20 โดยจะขอ้มูลไวใ้ห ้(สามารถเปลีย่นแปลง

คา่ตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง)  

- มีปุ่ ม Long MP-MKT และ Short MP-MKT เพื่อใชใ้นการสง่ค าส่ัง Order Type: MP-MKT, Validity: 

IOC 

- มีปุ่ ม Cancel All เพื่อยกเลกิ Order ทียั่งไม่ Matched ทกุ order ใน Series นัน้ 

 

7.4. ขอ้มูลรายละเอียด Symbol มีดังน้ี 

- ประกอบดว้ยขอ้มูลดังน้ี 

Last price: ราคาลา่สดุ 

Open: ราคาเปิด 

High: ราคาสงูสดุของวัน 

Low: ราคาต า่สดุของวัน 

Prev. Settle: ราคาช าระราคาวันกอ่นหนา้ 

%Change: %ราคาทีเ่ปลีย่นแปลงไปเทยีบกับ Prev. Settle 

- มีปุ่ ม Shortcut เพื่อดขูอ้มูลดังตอ่ไปน้ี  

Margin Rate: แสดงขอ้มูลอัตราหลักประกัน 

Margin Simulation: หนา้จอชว่ยจ าลองขอ้มูลอัตราหลักประกันตามทีก่ าหนด 

Manual: คูม่ือการใชง้านหนา้ Click 
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7.5. Technical Chart :มีการแสดงขอ้มูล Technical Chart ส าหรับ User ทีม่ีสทิธิใ์นการใชง้าน Technical Chart 

 
7.6. Tab Order Status , Bid/Offer, Ticker, Favorite 

- Order status ประกอบดว้ย Field ดังน้ี  :  
o Order No: หมายเลขของค าส่ัง 
o Time: เวลาทีส่ง่ค าส่ัง 
o Pos: Open/Close สถานะสัญญา 
o Symbol: สัญญาซือ้ขาย 
o Side: Long/Short 
o Price: ราคาซือ้ขาย 
o Volume: จ านวนสัญญาทีส่ง่ค าส่ังซือ้ขาย 
o Matched: จ านวนสัญญาทีเ่กดิการจับคูซ่ือ้ขาย 
o Status: สถานะค าส่ัง 
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- Bid/Offer: แสดงขอ้มูล 5 bid 5 offer และ ticker ของ Symbol ทีด่อูยู ่

 

- Favorite: แสดง Favorite List 
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- การยกเลกิค าส่ังในทกุ Symbol สามารถท าไดโ้ดยการกด check box ทีห่ัวตาราง order status แลว้ 
click ทีปุ่่ ม Cancel Order 
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8. Function Save PIN  

โดยปรับใหนั้กลงทนุสามารถ Save PIN ไดส้ะดวกขึน้ และหากท าการ Save PIN เรยีบรอ้ยแลว้จะสามารถใช ้

งานไดต้ลอด Session โดย 

 กด Save PIN บรเิวณ Place Order Zone 

 
 

 กด Save PIN หลังจาก Place Order ส าเร็จ :  

- โดยจะมี Popup Suggest ให ้Save PIN หลัง Place Order ส าเร็จ 

- แตห่ากนักลงทนุสามารถกด Don’t Show Me Again ได ้เพื่อใหไ้ม่ตอ้งการ Save และไม่

ตอ้งการเจอ Popup อีก ระบบจะไม่แสดง Popup Suggest ให ้Save PIN อีกใน Session นัน้ 
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9. เมนู Bids/Offers 

แสดงขอ้มูล Bids/Offers และ Ticker ของ List Symbol ทีเ่ลอืก โดยสามารถแบ่ง List ไดดั้งน้ี 

- Custom List : สามารถเลอืกใส ่Symbol ตามทีส่นใจเพื่อดขูอ้มูลได ้

- Favorite : แสดงขอ้มูลของ Symbol ทีอ่ยูใ่น List Favorite ทัง้ 5 List 

- รองรับการแสดง 3 Bids/3 Offers และ 5 Bids/5 Offers โดยเลอืกเปลีย่นไดจ้าก Dropdown ตาม

ตัวอยา่งรปูดา้นลา่ง 

 
- รองรับการแสดงขอ้มูล Ticker ของ Symbol นัน้ๆ โดยเลอืกเปลีย่นไดจ้าก 

 

10. เมนู Account Info (โดยรองรบั Account Type บางประเภทเทา่น ัน้) 

แสดงรายละเอียดของ Account นัน้ๆ เชน่ แสดง profile ของ Account ของ ทา่น เชน่ Trader ทีด่แูลทา่น 

และเรือ่งวงเงนิตา่งๆในการ Trade เชน่วงเงนิ, คา่ Commission และจ านวนเงนิของวันนัน้ๆ 
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11. เมนู Ticker 

แสดงขอ้มูล Ticker ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดย 

- สามารถเลอืกใหแ้สดงเป็น 3 Column หรอื 4 Column ได ้บรเิวณมุมขวาบน 

 

- สามารถ Filter Ticker ตามเงือ่นไขได ้โดยกดปุ่ ม Filter บรเิวณมุมซา้ยบน 

o โดยตอ้งท าการเลอืก Filter by Market ตาม Market ทีส่นใจกอ่นเสมอ 

o หลังจากนัน้สามารถท าการ Filter สิง่ทีส่นใจเพิม่เตมิไดโ้ดยเลอืก Criteria ทีต่อ้งการ โดยมี

ทัง้หมด 3 Criteria คอื Favourite, By Value และ By Volume) 

o ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลเฉพาะ Symbol ใน Criteria ทีอ่ยูใ่น Market นัน้ๆ 
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ตัวอยา่งที ่1 

- Favourite 1 มี Symbol ทัง้หมด 20 Symbol แบ่งเป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter ทัง้ SET,TFEX ตามรปูดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มูล Ticker ของ Symbol 20 Symbol ตามทีม่ีใน List Favourite 1 

 

 

ตัวอยา่งที ่2 

- Favourite 1 มี Symbol ทัง้หมด 20 Symbol แบ่งเป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter เฉพาะ SET ตามรปูดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มูล Ticker ของ Symbol 15 Symbol ทีเ่ป็น Market Equity เทา่นัน้ 
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ตัวอยา่งที ่3 

- Favourite 1 มี Symbol ทัง้หมด 20 Symbol แบ่งเป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter เฉพาะ TFEX ตามรปูดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มูล Ticker ของ Symbol 5 Symbol ทีเ่ป็น Market TFEX เทา่นัน้ 
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12. เมนู Technical Chart 

- ตดิตามการเคลือ่นไหวของ Symbol ในรปูแบบของ Technical 

- โดยมี Indicator ใหม้ากถงึ 50 แบบ 

- สามารถท าการ Save/Load Chart , Save/Load Indicator และ Share Chart ใหก้ับเพือ่นๆได ้
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13. เมนู Info 

แสดงขอ้มูลขา่วสาร หรอืการวเิคราะหต์า่งๆ โดยจะประกอบดว้ย 

 News 

 Research 

 X-Calendar : ปฏทินิหลักทรพัย ์(ขอ้มูลสทิธปิระโยชน์) 

 Opp Day : กจิกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) 

  

  

14. เมนู Options Summary ประกอบดว้ยขอ้มูลดังตอ่ไปน้ี 

14.1. สว่น Setting : เพื่อใชใ้นการค านวณ Theoretical Price : ใหแ้สดงเป็นปุ่ ม setting ซึง่เมื่อกดแลว้จะขยาย

ขอ้มูลใหนั้กลงทนุกรอกตามรายละเอียดดา้นลา่ง เพื่อแสดงคา่ตา่งๆทีใ่ชค้ านวณ Theoretical Calculation  

 สว่น Month : จะมีคา่ Default เป็น Series ทีเ่ป็น เดอืนสิน้สดุไตรมาสทีใ่กลท้ีส่ดุ 

 การแสดงผล Setting ของ Theorical Caculation จะ reset เมื่อปิดโปรแกรม  

 การปิดหนา้จอ Setting สามารถท าไดโ้ดยกด Save หรอื Cancel (สามารถกด ESC เพื่อปิดหนา้จอได ้

เทยีบเทา่ Cancel )  

 

 

 

14.2. สว่นตาราง : ใหแ้สดงขอ้มูลคา่ตา่งๆ โดยปรบัรปูแบบการแสดงคา่ตา่งๆ ใหส้ามารถเลือ่นมมุมองใหข้องคา่

ตา่งๆไดโ้ดยคา่ default ทีจ่ะแสดงทัง้ในสว่นของ Call Options และ Put Options คอื 

 Bid : ราคาเสนอซือ้ 

 Offer : ราคาเสนอขาย 

 Last : ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
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 Chg : ราคาทีเ่ปลีย่นแปลงจากราคาปิดวันกอ่นหนา้ 

 %Chg : % การเปลีย่นแปลงของราคาปิดจากวันกอ่นหนา้ 

 Total Vol : ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมดของวันน้ี 

 ใน View 1 : จะประกอบดว้ย Field ดังน้ี : Total Vol , Last , Chg, Chg%, Bid, Offer 

 ใน View 2 : จะประกอบดว้ย Field ดังน้ี: IVlast , delta , effective gearing, breakeven, Intrinsic 

,timevalue  

 ถา้ hover ไปทีแ่ถวใด แถวนัน้จะมสีเีพื่อแสดงว่าเมา้อยูต่ าแหน่งนัน้ เมือ่กด Select จะมกีารกระพรบิที่

ชอ่งดังกลา่ว ( ไม่สามาถกดเลือ่นขึน้เลือ่นลงดว้ยคยีบ์อดได ้) 

 Click ชอ่ง Bid ไป link กับ Place short order , คลิ๊กชอ่ง Offer ไป link ชอ่ง Place long order 

 ส าหรับ Parameter Bid และ Offer จะมกีารแสดง Volume อยูด่า้นลา่งใน column เดยีวกัน 

 มี default setting ส าหรับ preset :1, 2 

 ลอ้ค Bid, Offer ไม่ใหแ้กไ้ดส้ว่น column อื่นๆจะเปลีย่นทางฝ่ัง Call และ mirror ไปทางฝ่ัง Put  
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หลักการแสดง Strike Price คอืแสดงทกุ Strike price จากนอ้ยไปมาก โดยมีเสน้สบีอกของ ATM . ITM , OTM 

- สามารถเลอืกปรับ column ตามตอ้งการโดยการเลอืก parameter จาก dropdown menu ทีห่ัว column 

- ตัวเลอืกใน Dropdown ถา้เราเลอืกแสดงทีค่า่ใด column หนึง่ไปแลว้ คา่นัน้จะไม่สามารถเลอืกไดเ้ชน่ เลอืกแสดง 

Last แลว้ พอ Columen ถัดไปกดเลอืกก็ไม่มีคา่ Last ใหเ้ลอืกอกี  

- ขอ้มูลทีไ่ม่ใช ่real time จะมี * อยูด่า้นหลังของหัว column นัน้ 

- มี Last update เพื่อแสดงเวลาสดุทา้ยที ่update ของ parameter ส าหรับขอ้มูลทีไ่ม่ใช ่real time  

( มีการแสดง * auto refresh every 15 seconds อยูด่า้นลา่ง Last update ) 

- การเลอืก dropdown column จะจ าคา่น้ีไวต้ลอด เมื่อ log in กลับมาแลว้จะไดค้า่ทีตั่ง้ไวดั้งเดมิ  

หนา้จอ รายละเอยีด 

เมนู Options Summary 

 

ประกอบดว้ยสว่นตา่งๆดังน้ี 

 สว่นแสดงขอ้มูลคา่ Parameter ทีใ่ชใ้นการค านวณคา่ทางทฤษฎขีอง 

Options 

 สว่นแสดงขอ้มูล Options ตามเดอืนหมดอาย ุ(Options Chain) 

 แสดงขอ้มูล Best Bid/Offer 

 แสดงขอ้มูลทางทฤษฏ ีและ ขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทนุทีส่ าคัญ 

โดยสามารถปรบัเปลีย่น Field ทีแ่สดงได ้ประกอบดว้ยขอ้มูล

ดังตอ่ไปน้ี 

 Last 

 Chg 
 %Chg 
 Theo. P. 
 Diff 
 Breakeven 
 To Breakeven(%) 
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 P.OI 
 Spread 
 IV Last 
 IV Bid 

 IV Offer 
 Delta 
 Gamma 
 Theta 
 Vega 
 Rho 
 Lambda 

 TotalVol 

 High 

 Low 

 Bid Vol 

 Ask vol 

 Time value 

 Intrinsic value 

 Effective gearing 

 Average Price 

โดยขอ้มูลเป็นลักษณะ Push Mode แตห่ากคา่ใดไม่สามารถเป็น Realtime ได ้

ให ้Auto Refresh ทกุ 15 วนิาท ีโดยมีเวลา Last Update ระบุดว้ย  
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16. เมนู Payoff Chart (เฉพาะบญัช ีTFEX) ประกอบดว้ยขอ้มูลดังตอ่ไปน้ี 

16.1. Simulate portfolio 

- ทางดา้นซา้ยจะเป็นสว่นของ Add simulated portfolio  

- ทางดา้นขวาจะเป็นสว่นของ Payoff chart 

- ทางดา้นลา่งเป็นสว่นของ Place order 
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16.1.1. Logic การคดิค านวณก าไรขาดทนุ  

- Long Futures = Underlying - (Cost or Settle) - 1st step Comm. (Incl. VAT) 

- Short Futures = (Cost or Settle) - Underlying - 1st step Comm. (Incl. VAT) 

- Long Call = Max[(Underlying - Strike) , 0] - Premium - 1st step Comm. (Incl. VAT) 

- Short Call = Premium - Max[(Underlying - Strike) , 0] - 1st step Comm. (Incl. VAT) 

- Long Put = Max[(Strike - Underlying) , 0] - Premium - 1st step Comm. (Incl. VAT) 

- Short Put = Premium - Max[(Strike - Underlying ) , 0] - 1st step Comm. (Incl. VAT) 
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16.1.2. สว่น List ขอ้มูล Position ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

- List แสดงขอ้มูลไดต้าม Underlying ทลีะ Underlying 

- Position type จะแบง่เป็น 3 ประเภท 

 Simulated: Position จ าลอง ส าหรับจ าลองสถานะกอ่นสง่ค าส่ัง 

 Portfolio: ขอ้มูล Position ทีม่ีใน Portfolio 

 Order: ขอ้มูล Order ที ่Balance Volume มากกว่า 0 

* เมื่อเลอืกขอ้มูลแลว้จะขึน้ default ตรง cost เป็น market price พรอ้มกับ smart price ในการเลอืกปรบั

ราคา 

- ขอ้มูล Portfolio จะถกู Import พรอ้มเลอืก Checkbox ทัง้หมดเฉพาะ type Portfolio ใหโ้ดย

อัตโนมัตติอนเปลีย่น Underlying หรอื เรยีกเมนู Payoff Chart ครัง้แรก 

- เพิม่ drop down ทีใ่หเ้ลอืกขอ้มูลตาม Type (Simulate, Portfolio, Order)  default ใหเ้ลอืก 

selected all portfolio 

- เมื่อกดปุ่ ม Refresh ระบบจะไปดงึขอ้มูล Portfolio กับ Order ใหม่พรอ้มเลอืก Checkbox ทัง้หมด 

โดยระบุเวลา Last update ของขอ้มูล 

- ขอ้มูล Simulated Position สามารถ Add, Edit, Delete ได ้

- หากเลอืก Checkbox แลว้กด Draw Payoff ระบบจะเอาขอ้มูล Position ทัง้หมดของทีเ่ลอืก 

- ใน column Cost จะมี dropdown ใหเ้ลอืกว่าจะใหค้ านวนรปูแบบของ Cost หรอื Settle 
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16.1.3. สว่น Add/Edit information 

- Add ใสข่อ้มูลไดดั้งน้ี : 

 Symbol : รองรบั auto fill symbol ใสไ่ดเ้ฉพาะ symbol ทีอ่ยูใ่ต ้underlying ทีเ่ลอืก 

 Position : auto , open , close  ( auto ขึน้เฉพาะคนทีม่ีสทิธิใ์ชง้าน ) 

 Side : Long , Short 

 Volume : รองรบัตัวเลขจ านวนเต็มเทา่นัน้ และรองรบั smart volume 

 Price : รองรับตัวเลขทศนยิมตามราคาของ series ของ underlying นัน้ๆ และรองรบั 

smart price 

- Max ของขอ้มูล Simulated ได ้50 แถว 

- การเรยีงล าดับขอ้มูลของ Simulated position จะเอาขอ้มูลทีใ่หมส่ดุจะอยูด่า้นลา่ง 

- การจ าคา่ของ simulated position ถา้ ระบบจะจ าแมปิ้ดโปรแกรมไปแลว้  

- ปุ่ ม Draw Payoff จะสามารถกดไดก้็ตอ่เมื่อมีการเปลีย่นแปลง ( Change action) : edit, delete, 

refresh, check box, load, save , add simulation , cost/settle 

- การเรยีงล าดับขอ้มูลโดยรวมจะเรยีงจาก, Portfolio, Order, Simulated (บนลงลา่ง) 
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- สามารถเลอืก Checkbox ไดโ้ดยอสิระเพือ่เลอืกขอ้มูลชดุนัน้ไปค านวณ Payoff  
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- การ add ขอ้มูล Simulated Position โดยสามารถ add จากนัน้กด draw payoff หากมีขอ้มูลผดิพลาดจะม ี

pop up ขึน้เตอืนว่าผดิพลาดอยา่งไร 

 

16.1.4. สว่น Load / Save Strategy  

- การเกบ็ขอ้มูล Load/Save ไดท้ัง้หมด 5 Strategies 

- เมื่อตอ้งการ Load strategy ใหเ้ลอืก Simulated 1-5 จาก dropdown  
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- จากนัน้จะมี Pop up เพื่อยนืยันการเลอืก Strategy นัน้ 

 

- เมื่อตอ้งการ Save strategy ใหเ้ลอืกปุ่ ม Save แลว้กดเลอืก Simulated  1-5 ทีต่อ้งการ Save ทับ 

- Strategy จะ Sync กับที ่save ไวใ้น mobile 
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- หลังจากกด Save จะมี pop up เพื่อแจง้ยนืยันการ Save Strategy 

 

- เมื่อ Add Simulation จะท าการ check box ในขอ้มูลนัน้ใหท้ันท ี

- การ load/save จะเกีย่วขอ้งกบั Simulation เทา่นัน้  โดยจ า underlying , check box, position ( เวลา 

load จะ default check portfolio เสมอ ) 

- Default underlying ในหนา้ payoff chart เป็น SET 50  

- จะม ีpop up แจง้เตอืนเมื่อ save ทับ strategy เดมิเทา่นัน้ 
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16.2. Payoff diagram  

16.2.1. Payoff Chart: แสดงขอ้มูลก าไรขาดทนุ เมื่อ Underlying เปลีย่นแปลงไปของกลยทุธ โดยคดิรวม

คา่ Options Premium และ คดิคา่คอมแบบขัน้แรกส าหรับทกุสัญญา แตไม่ค านวณคา่ Time Value 

ดังนัน้สตูร 

การค านวณก าไรขาดทนุเหมอืนกันของ Options ทีม่ีเดอืนหมดอายแุตกตา่งกัน  

 

16.2.2. Payoff Detail: สรปุขอมู้ลทีส่ าคัญของ Payoff Chart  

- Maximum Profit: ก าไรสงูสดุของกลยทุธ 

- Maximum Loss: ขาดทนุมากสดุของกลยทุธ 

- %Max Profit of Total Cost: %ก าไรสงูสดุของกลยทุธเทยีบ Total Cost 

- %Max Loss of Total Cost: %ขาดทนุมากสดุของกลยทุธเทยีบ Total Cost 

- Total Cost: ตน้ทนุทีใ่ชส้ าหรับการด าเนนิการตามกลยทุธทีเ่ลอืกไวน่ั้นคอืผลรวมของ Total 

- Margin, Premium to Pay, 1st step Comm.(Incl. VAT) 

- Total Margin: Initial Margin ทีใ่ชส้ าหรับการถคืรอง Position ตามกลยทุธ 

- Options Received/Paid: มูลคา่ Premium ทีต่อ้งจ่ายหากด าเนนิการตามกลยทุธ 

 Long Options: Premium to Pay เป็นบวกคอืตอ้งจา่ยคา่ Premium 

 Short Options: Premium to Pay เป็นลบคอืไดค้า่ Premium 

- 1st step Comm.(Incl. VAT): ผลรวมคา่คอมขัน้แรกของการสง่ค าส่ังเพื่อถอืครอง Position 

ตามทีม่ีในกลยทุธ 

- Break Even: Underlying Index ทีท่ าให ้ก าไร/ขาดทนุมีคา่ใกลเ้คยีง 0 ทีส่ดุ โดยความ 

ละเอียดของทศนยิมในการค านวณเทา่กับความละเอียดของทศนยิมในการท า Final Settlement 

- Current EE: มูลคา่สนิทรัพยส์ว่นเกนิทีม่ี่ในปัจจบัุน ของ Account 

- Required EE for Simulated: จ านวน EE ทีต่อ้งการหากตอ้งการสง่ Order ตาม   รายละเอียดของ 

Simulated Position ของกลยทุธ 

- แสดงเสน้ประ หรอืเสน้ทีแ่ตกตา่งส าหรับ : Port (Selected Portfolio) , Port + Order + Simulate 

(Selected All Position) การเรยีงขอ้มูล Simulate , Portfolio , Order  

- สามารถดรูายละเอียดขอ้มูลของ Selected All Position โดยการกด tab ที ่1 ไดดั้งรปู 
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17. วธิกีารใชง้านการ Sorting ขอ้มูลในสว่น Order Status และ Portfolio โดยกดทีรู่ป   มหีลกัการ

ท างานดงันี ้

- กด 1 ครัง้เป็นการ Sorting จากมากไปนอ้ย 

- กด 2 ครัง้เป็นการ Sorting จากนอ้ยไปมาก 

- กด 3 ครัง้เป็นการกลับสู ่Default (ไม่มีการ Sorting) 
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18. เมนู Settings 

เป็นเมนูส าหรับก าหนดการคา่การท างานตา่งๆของโปรแกรม ซึง่ทา่นสามารถเขา้หนา้ Settings ไดจ้าก 2 

ต าแหน่งคอื  

- บรเิวณแถบเมนู More ดา้นบน 

- สว่นของการสง่ค าส่ัง ตามรปู  

 

ซึง่จะสามารถท าการ Settings ไดโ้ดย 

1. Display 

- การใชง้าน Technical Chart Full screen โดย Default ระบบจะท าการ Setting เป็น ON ให ้

 

2. Order Entry 

- การเปิด/ปิด Confirmation Popup 

- การ Auto Fill Price 

- การ Remember Last Order 

- Auto NVDR 
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- Set Default Account No. 

- Set Default Position (For Derivatives A/C Only) 

 

3. SENSE & Notification 

- SENSE 

- Order Alert โดยระบบจะ Default เป็น ON ให ้

- Price/Volume Alert โดยระบบจะ Default เป็น ON ให ้
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- การเปิด/ปิด Order Alert  

o สามารถท าการเปิด/ปิด ทีบ่รเิวณการสง่ค าส่ังไดเ้ชน่เดยีวกัน 

o ระบบจะท าการสง่ Notification ไปแสดงทีห่นา้จอเพื่อแจง้ทา่นวา่ Order ทีท่า่นท าการสง่

ไวม้ีการ Match เรยีบรอ้ยแลว้ 

o โดยสามารถเลอืกการแสดงผลไดท้ัง้เป็นการแสดงผลบนหนา้จอ (Banner Alert) หรอืเตอืน

ดว้ยเสยีง (Sound Alert) 

o ซึง่ Default ระบบจะไดก้ารเลอืกไวใ้หท้ัง้ 2 รปูแบบ 

 

- การเปิด/ปิด Price/Volume Alert 

o สามารถท าการเปิด/ปิด ทีเ่มนู Quote บรเิวณมุมขวาบนไดเ้ชน่เดยีวกัน 

o ระบบจะท าการสง่ Notification ไปแสดงทีห่นา้จอเมื่อเขา้เงื่อนไขทีท่า่นไดท้ าการตัง้คา่ไว ้

o โดยสามารถเลอืกการแสดงผลไดท้ัง้เป็นการแสดงผลบนหนา้จอ (Banner Alert) หรอืเตอืน

ดว้ยเสยีง (Sound Alert) 

o ซึง่ Default ระบบจะไดก้ารเลอืกไวใ้หท้ัง้ 2 รปูแบบ 

 
4. Keyboard Shortcut 

5. Symbol Shortcut 

6. Terms and Conditions 

7. Other Information 

 

***** 


