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แนะนา Settrade Streaming for iPhone
้
่ ้พัฒนาขึนโดยใช
้
Settrade Streaming for iPhone เป็ นโปรแกรมสาหรับซือขาย
หุ ้นและอนุ พน
ั ธ ์ซึงได
้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สาหรับการใช ้งานผ่านเครื่อง iPhone, iPod Touch และ iPad โดยเฉพาะ ทาให ้ Application มีความโดดเด่น ใช ้งานง่าย สะดวก
รวดเร็วด ้วยระบบสัมผัสหน้าจอ รูปแบบการแสดงผลข ้อมูลที่มีขนาดใหญ่และชัดเจน ทาให ้ผูใ้ ช ้งานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
่ อขายได
้
ภาวะตลาดและราคาหุ ้นและอนุ พน
ั ธ ์แบบเรียลไทม ์ พร ้อมส่งคาสังซื
้ทันท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน
เครื่อง iPhone ที่สามารถใช้งานได้






้
่ 8.0 ขึนไป
้
เครื่องโทรศัพท ์มือถือ iPhone, iPod Touch หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตังแต่
เวอร ์ชัน
่
้
้
ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครืองได ้โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1.
จากหน้าจอหลัก ให ้เข ้า Settings
2.
เข ้าเมนู General เลือก About
3.
ดู Version
สามารถใช ้งาน App Store ได ้ (ท่านจะต ้องลงทะเบียนการใช ้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
่
สามารถเชือมต่
อ Internet ได ้
่ Touch ID รองรับเครื่อง iPhone ที่มี Touch ID และ Firmware iOS version ตังแต่
้
่ 8.0 ขึนไป
้
สาหรับฟังก ์ชัน
เวอร ์ชัน

้ั
วิธีติดตงโปรแกรม
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Streaming iPhone จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone, iPod Touch หรือ iPad โดย
่
้
ค ้นหาชือโปรแกรม
“Settrade Streaming” จาก App Store และเลือก Install เพื่อติดตังโปรแกรม
การเข้าสู ่ระบบ


่ ้เข ้าระบบโบรกเกอร ์ผ่านเครื่อง PC และ
สามารถเข ้าใข ้งาน Streaming ได ้โดยใช ้ Username และ Password ชุดเดียวกับทีใช
สามารถใช ้ Touch ID ในการ Login เข ้าใช ้งานระบบได ้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยยิ่งขึน้

XXX

รู ป Login ผ่านหน้าจอปกติ

รู ป Login ผ่าน Touch ID
หมายเหตุ : รองรับ iPhone ที่มี Touch ID และใช ้งานบน iOS
้
8 ขึนไปเท่
านั้น
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แนะนา Settrade Streaming for iPhone
ความปลอดภัยของการใช้งาน Touch ID ก ับระบบ Settrade
 Settrade มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยกรณี ที่ Login เข ้าใช ้งานโดย Touch ID แล ้วไม่ถูกต ้องเกิน 3 ครัง้
o Force ให ้ User กรอก Password แบบเดิม
้ การที
้
่ Verify Touch ID ไม่ผ่าน ไม่นับรวมกับจานวนครังที
้ ่ใส่ Password ผิด
o ทังนี
้
 User สามารถ Clear การตังค่า Touch ID ก่อน Logout ได ้ ด ้วยการเลือก Clear User Data





่
หากไม่มีการ Login ผ่าน Touch ID ภายใน 48 ชัวโมงนั
บจากการใช ้งานล่าสุด ระบบจะทาการ Disable การใช ้งาน Touch ID
ใน Streaming for iPhone
้ าเท่านั้น ไม่ได ้ผูกกับ User ของท่าน
Feature Touch ID ผูกกับเฉพาะเครื่อง iPhone ที่ท่านตังค่
้ า Touch ID ใหม่อีกครัง้ โดยใส่ Password ใหม่
ในกรณี ที่ท่านมีการ เปลี่ยนหรือ Reset Password ใหม่ จะต ้องทาการตังค่
ของท่าน

หมายเหตุ : การ Enable Touch ID บน Streaming iPhone เป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช ้งาน
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แนะนา Settrade Streaming for iPhone
การเปิ ดบัญชี


ท่านสามารถเลือก Open New Account ในหน้าจอ Pre Login เพื่อลงทะเบียนกับบริษท
ั หลักทรัพย ์ หลังจากนั้น บริษท
ั
่
้
่
หลักทรัพย ์จะติดต่อกลับหาท่านเพือขอเอกสารทังหมดทีจาเป็ น และจะให ้ Username, Password เพื่อใช ้ในการ Login กับท่าน
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ลู กเล่นใหม่ใน Settrade Streaming for iPhone
1. SET Index Bar ทุกหน้าจอจะมี Tab Set Index Bar แสดงดัชนี ของ SET ทุกหน้าจอ

2. Sub Menu สามารถเปลี่ยน Sub Menu โดยการเลื่อน Swipe ไปด ้านซ ้าย เพื่อไปเมนู ย่อยถัดไป หรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อไปเมนู
ย่อยก่อนหน้า

่ ้
3. Smart Shortcut สามารถกดที่ Symbol ค ้างไว ้ให ้ระบบแสดง Smart Shortcut เพื่อให ้สะดวกในการติดตามหรือส่งคาสังได
่
้
รวดเร็วยิงขึน
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ลู กเล่นใหม่ใน Settrade Streaming for iPhone
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 ต่างๆอังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
้
Last
ราคาซือขายล่
าสุด
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
Chg
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
%Chg
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้ งสุด
Best Bid
ราคาเสนอซือสู
Best Offer
ราคาเสนอขายสูงสุด
Add to Favourite ปุ่ มสาหรับเพิ่ม Symbol เข ้ารายการโปรด
Quote
ไปที่หน้าข ้อมูล Symbol
่ อขายต่
้
หากกดปุ่ ม Buy/Sell หรือ Long/Short จะไปสู่หน้า Buy/Sell เพื่อใช ้ในการส่งคาสังซื
อไป
4. Refresh Screen หน้าจอ Portfolio/Order Status/Deal Summary สามารถ Refresh เพื่อเรียกดูข ้อมูลที่ Update ได ้โดย
ดึงหน้าจอจากด ้านบนลงล่าง เช่น หน้า Portfolio, News
่ ยงได ้ โดยกดที่ไมค ์ตามจุดต่างๆ เช่น Quote, Bids เป็ นต ้น
5. Voice Command เรียกดูข ้อมูลหุ ้นในกลุ่ม SET50 โดยใช ้คาสังเสี

่ ้นให ้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น CA, TS
6. Symbol Flag มีการแสดง Flag ด ้านหลังรายชือหุ

-

CA คือ หุ ้นที่จะเกิด Corporate Action ภายในระยะเวลา 7 วัน

-

้
้
่ผิดปกติ (Cash balance for
TS คือ หุ ้นที่มีอต
ั ราการซือขายหมุ
นเวียนสูง และอาจมีแนวโน้มนาไปสู่ภาวะการซือขายที
Turnover List)
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ลู กเล่นใหม่ใน Settrade Streaming for iPhone
7. Push/Pull Mode รูปแบบการรับส่งข ้อมูล (Push หรือ Pull) มีรายละเอียดดังนี ้

Push

ระบบส่งข ้อมูลให ้ (ไฟสีเขียว)

กล่าวคือ ระบบจะส่งข ้อมูลมายังโปรแกรมทันที เมื่อข ้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

Pull

ดึงข ้อมูลมา (ไฟสีส ้ม)

กล่าวคือ โปรแกรมจะไปดึงข ้อมูลจากระบบเองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลา

้ งจากท่านล็อกอิน โปรแกรมจะเลือกรูปแบบของการรับส่งข ้อมูล (Push/Pull) ที่มีประสิทธิภาพที่สุดให ้ท่านเองโดย
ทุกครังหลั
อัตโนมัติ โดยท่านสามารถทราบรูปแบบการรับส่งข ้อมูลในปัจจุบน
ั ที่โปรแกรมเลื อกอยู่ได ้โดยสังเกตไฟสีเขียวที่อยู่ด ้านบนขวาของ
่
่
โปรแกรมและสามารถเปลียนรูปแบบการรับส่งข ้อมูลโดยกดทีไฟสีเขียวด ้านบนขวา
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ฟั งก ์ช ันของโปรแกรม Streaming

เมนู หลักจะอยู่ด ้านล่างของหน้าจอ ประกอบด ้วย 5 เมนู หลัก ได ้แก่
1. Realtime
แสดงข้อมู ลตลาดและราคาหุน
้ และอนุ พน
ั ธ ์แบบเรี ยลไทม ์
1.1 Sum
หน้าจอ Market Summary
1.2 Watch
หน้าจอ Market Watch
1.3 Bids
หน้าจอ Bids/Offers
1.4 Quote
ข ้อมูลหุ ้นและอนุ พน
ั ธ ์รายตัว
1.5 Ticker
หน้าจอ Ticker ของตลาด SET และ TFEX
่ อขาย
้
2. Buy/Sell
สาหรับส่งคาสังซื
่ อ้
2.1 Buy/Long
หน้าจอสาหรับการส่งคาสังซื
่
2.2 Sell/Short
หน้าจอสาหรับการส่งคาสังขาย
3. Portfolio
พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
3.1 Portfolio
ข ้อมูล Portfolio ของบัญชีน้นๆ
ั
่ อขายของบั
้
3.2 Order
สถานะของคาสังซื
ญชีน้นๆ
ั
้
3.3 Deal Sum
ข ้อมูล Deal ที่เกิดขึนของบั
ญชีน้นๆ
ั
4. More
4.1 Compare
หน้าจอเปรียบเทียบกราฟระหว่าง 2 Symbol
4.2 News
ข่าว เรียลไทม ์จากตลาดหุ ้น
4.3 Notifications แจ ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหว (*เฉพาะโบรกเกอร ์ที่มีให ้บริการ)
้ าการใช ้งาน
4.4 Settings
ตังค่
5. Logout
ออกจากระบบ
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
1.1 Sum - ภาพรวมตลาด (Market Summary)
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่
เพื่อดูกราฟและรายละเอียดต่างๆของ Index และอนุ พน
ั ธ์
2. สามารถปรับการแสดงผลเป็ นแนวนอนโดยเอียงเครื่องในลักษณะดังรูป เพื่อดูกราฟ Historical Chart ราย 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y
ได ้
้ ับบริ การของโบรกเกอร ์ที่ท่านใช้บริ การ)
ข้อมู ล Index (ขึนก
แสดงข ้อมูลภาพรวมตลาดหุ ้น ความเคลื่อนไหวของดัชนี ตลาดหุ ้นแบบเรียลไทม ์

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

แสดง SET INDEX ล่าสุด ผลต่างของดัชนี ล่าสุดเทียบกับดัชนี ก่อนหน้า และผลต่างดังกล่าวในรูปแบบ
เปอร ์เซ็นต ์
ดัชนี สูงสุดของวันนี ้
ดัชนี ต่าสุดของวันนี ้
้
ปริมาณการซือขาย
หน่ วยเป็ นพัน บาท
้
มูลค่าการซือขาย
หน่ วยเป็ นล ้านบาท
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ ยบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
จานวนหุ ้นที่มีราคาซือขายสู
งขึนเที
้
จานวนหุ ้นที่มีราคาซือขายเท่
ากับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
้
จานวนหุ ้นที่มีราคาซือขายน้
อยลงเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
สถานะของตลาดหุ ้น ณ ช่วงเวลานั้น
วันที่และเวลา
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
กราฟ Index

ประกอบไปด ้วย

-

กราฟ Value แสดง Index ตามช่วงเวลาต่างๆ (สามารถกดที่สัญลักษณ์ i ที่กราฟเพื่อดูเวลา Update ล่าสุดได ้)

-

้
กราฟ Trading Value ของ Index แสดงมูลค่าการซือขายในช่
วงเวลาต่างๆ หน่ วยเป็ นล ้านบาท

่
สามารถกดที่ชือหรื
อเครื่องหมายลงด ้านหน้า Index เพื่อย่อขยายแถบสาหรับดูกราฟของ Index และสามารถเปลี่ยน Index
้ บการแสดงผลกราฟให ้รองรับการแสดงผลในแนวนอน
ได ้โดยกดที่ปุ่ ม
อีกทังปรั
่
โดยเมือแสดงผลเป็ นแนวนอนสามารถเลือกระยะเวลาการแสดงผล (Historical Date) เป็ นราย 1D, 1M, 3M, 6M, 1Y ได ้
หมายเหตุ แถบ SET และ SET50 ไม่สามารถกดที่ปุ่ ม

เปลี่ยน Index ในการแสดงผลได ้

้ ับบริ การที่โบรกเกอร ์ที่ท่านใช้บริ การ)
ข้อมู ลอนุ พน
ั ธ ์ (ขึนก
ระบบจะแสดงข ้อมูล Series ที่ใกล ้หมดอายุที่สุดหรือ Most Active Value ที่สุด เปรียบเทียบกับ Underlying (ยกเว ้น
่
Gold Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซึงแสดงตามหน้
าจอดังนี ้

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

1. กดที่
เพื่อเลือกรายการใน Favourite หรือ Ranking ต่างๆ
่
2. กดที Edit เพื่อจัดการแก ้ไขรายการ Favorite
3. กดที่นี่ เพื่อเปลี่ยน Field ในการแสดงผลของ Favorite โดยได ้เพิ่ม Field Proj. Price ในเวอร ์ชันนี ้
4. กดค ้างที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งาน Smart Shortcut
่ าจอแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ซึงหน้
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์

ส่วนที่ 1
่
สาหรับเลือกกลุ่มข ้อมูลที่ต ้องการดู ซึงสามารถแสดงผลได
้ 4 แบบ ได ้แก่
-

้
Favourite สามารถเลือกได ้ตังแต่
Favourite 1 - Favourite 5
SET สามารถเลือก Active List ของหุ ้นต่างๆ ได ้แก่ Most Active Value, Most Active Volume, Top Gainer, Top
Loser , Top Swing, Sector, Industry ต่างๆ เรียงลาดับตามตัวอักษร
TFEX สามารถเลือกอนุ พน
ั ธ ์ต่างๆ ประกอบด ้วย Futures และ Active List ของ Options ได ้แก่ Most Active Value,
Most Active Volume, Top Gainer, Top Loser, Top Swing และ All Counters
My Port สามารถเลือกดูหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ใน Port แต่ละบัญชี
โปรแกรมจะแสดงด ้วยว่า List ที่ดูอยู่ เป็ น List ของประเภทใด เช่น Equity, Futures หรือ Options

ส่วนที่ 2
แสดงข ้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกในส่วน A ดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
้
Last
ราคาซือขายล่
าสุด
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
Chg
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
%Chg
ผลต่างราคาซือขายครังล่
Close
ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้า
้
Vol
จานวนที่ซือขาย
้ ่ดีที่สุด
Bid
ราคาเสนอซือที
Offer
ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด
Proj. Price
ราคาที่คาดว่าจะเปิ ดหรือปิ ด
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
การเลือกชุดข้อมู ล (Symbol List)
เลือกข ้อมูล โดยการกดที่ปุ่ ม
เพื่อเลือกการแสดงผลข ้อมูล Favourite, SET, TFEX หรือ My Port ดังตัวอย่าง
กรณี หุ ้น

หากเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers, Top Swing จะแสดงปุ่ ม Filter
สาหรับคัดกรองประเภทหุ ้นได ้
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
กรณี อนุ พน
ั ธ์

การเปลี่ยนแปลง Symbol ในกลุ่ม Favourite
การเพิ่ม Symbol ในกลุ่ม Favourite จะมีผลกับกลุ่ม Favourite ในหน้า Market Watch ด ้วย สามารถทาได ้โดย
1. กด Edit ที่ ส่วน A ระบบจะทาการเปลี่ยนหน้าจอเป็ นหน้าจอสาหรับแก ้ไขข ้อมูล Favourite ดังภาพ

2.
3.
4.

กด Add
ใส่ชอ
ื่ Symbol ที่ต ้องการ
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอ Watch

1.
2.
3.

หากต ้องการเปลี่ยนแปลง Symbol ใน Favourite ทาได ้โดย
กดที่ชือ่ Symbol ที่ต ้องการเปลี่ยนแปลง จะปรากฏ Symbol Selector เพื่อให ้เลือก Symbol ใหม่ขนมา
ึ้
่
่
ใส่ชอ
ื Symbol ใหม่ทีต ้องการ
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอ Watch
หากต ้องการลบ Symbol ใน Favourite ทาได ้โดย

1.
2.

เลือก Symbol ที่ต ้องการลบ โดยกดที่
ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลเป็ นดังนี ้

3.
4.

กดปุ่ ม Delete
กด Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอ Watch

หมายเหตุ ท่านสามารถกดที่

้
่อสลับตาแหน่ งรายชือหุ
่ ้นหรืออนุ พน
และทาการลากขึนลงเพื
ั ธ ์ในหน้า Favorite
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
้ เสนอขาย (Bids / Offers)
1.3 Bids - ราคาเสนอซือ
่ อที่ติดตามจากหน้า Market Watch
แสดง Bids/Offers ของชือย่
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ อใน Favourite หรือ Ranking ต่างๆ
1. กดที่
เพื่อเลือกรายการชือย่
่
่
่
2. กดทีนี เพือปรับการแสดงผลระหว่าง 3 Bids/3 Offers หรือ 5 Bids/5 Offers ของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตามจากหน้า Market
Watch
3. กดค ้างที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งาน Smart Shortcut

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

่ อ
ชือย่
้
ราคาซือขายล่
าสุด
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
ราคาซือขายสู
งสุดของวันนี ้
้
่าสุดของวันนี ้
ราคาซือขายต
้
่ อดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดที่สามารถซือขายชื
อย่
้
่ อดังกล่าวได ้
ราคาต่าสุดที่สามารถซือขายชื
อย่
ปริมาณเสนอซือ้ หรือเสนอขายสาหรับระดับราคานั้นๆ
ราคาเสนอซือ้
ราคาเสนอขาย
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
1.4 Quote – ราคาหุน
้ หรื ออนุ พน
ั ธ ์รายตวั
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

่ ยงในการค ้นหาชือหุ
่ ้นในกลุ่ม SET50 โดยสามารถกดที่รูป
1. กดที่นี่ เพื่อใช ้คาสังเสี
เพื่อใช ้การค ้นหาในรูปแบบปกติ
่
่
่
2. กดค ้างทีนี เพือเรียกใช ้งาน Smart Shortcut
3. กดที่ More เพื่อดูข ้อมูล Fundamental เพิ่มเติม
้
่อดูข ้อมูลต่างๆของหุ ้นหรืออนุ พน
4. เลื่อนขึนลงเพื
ั ธ ์ที่สนใจ ได ้แก่ Ticker, Volume By Price, %Buy/%Sell, Volume By Date

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

่ อ ซึงระบบจะมี
่
สาหรับกรอกชือย่
ตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให ้สะดวกและไม่ต ้องจดจา
่
่ ยงเพื่อค ้นหารายชือหุ
่ ้นในกลุ่ม SET50 อีกด ้วย
ชือย่อ รวมถึงมีการรองรับการใช ้คาสังเสี
่ อหุ ้น และอนุ พน
ค ้นหาชือย่
ั ธ์

ส่วนที่ 2 กราฟ Intraday Chart และรายละเอียดข ้อมูลประกอบการตัดสินใจ
กราฟ Intraday Chart
แกนนอน
แกนตัง้

แสดงเวลาทาการ
แสดงราคาปิ ดในเวลาช่วงเวลาต่างๆ

กรณี หุน
้

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

่ อ
ชือย่
้
ราคาซือขายล่
าสุด
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่างราคาซือขายครังล่
้
่
้
ปริมาณการซือขายทีเกิดขึนของ
Symbol ดังกล่าว
้
่
้
มูลค่าการซือขายทีเกิดขึนของ Symbol ดังกล่าว
้
ราคาซือขายสู
งสุด
้
่าสุด
ราคาซือขายต
่
้
ราคาสูงสุดทีสามารถซือขาย
Symbol ดังกล่าวได ้
้
ราคาต่าสุดที่สามารถซือขาย
Symbol ดังกล่าวได ้
้
่ยของแต่ละวัน
ราคาซือขายเฉลี

โดยสามารถกดที่ปุ่ ม More สีฟ้าเพื่อดูรายละเอียดข ้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมได ้ดังนี ้
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
P. Close
Average Buy
Average Sell
Dynamic Value
Open 1
Open 2
52W High
52W Low
Fundamental ต่างๆ
EPS
YIELD(%)
P/E
P/BV

ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้า
้
่ยในวันทาการ
ราคาซือเฉลี
ราคาขายเฉลี่ยในวันทาการ
เป็ นค่าที่เปลี่ยนไปตาม Market Status ของตลาด
ราคาเปิ ดในช่วงเวลา Open 1
ราคาเปิ ดในช่วงเวลา Open 2
ราคาสูงสุดของหุ ้นในระยะเวลา 52 สัปดาห ์ที่ผ่านมา
ราคาต่าสุดของหุ ้นในระยะเวลา 52 สัปดาห ์ที่ผ่านมา
ของหุ ้น เช่น
กาไรสุทธิต่อหุ ้นของหลักทรพย ์
อัตราผลตอบแทเนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น

กรณี อนุ พน
ั ธ์

Symbol
Last
Change
%Change
Prev OI
Average
High
Low
Ceil (Ceiling)
Floor

่ อ
ชือย่
้
ราคาซือขายล่
าสุด
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
ผลต่างราคาซือขายครั
งล่
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
ผลต่างราคาซือขายครังล่
่
จานวนของสัญญาทีมีการเปิ ดสถานะอยู่ ของวันทาการก่อนหน้า
้
่ยของแต่ละวัน
ราคาซือขายเฉลี
้
ราคาซือขายสูงสุด
้
่าสุด
ราคาซือขายต
่
้
ราคาสูงสุดทีสามารถซือขาย
Symbol ดังกล่าวได ้
่
่
้
ราคาตาสุดทีสามารถซือขาย
Symbol ดังกล่าวได ้

โดยสามารถกดที่ปุ่ ม More สีฟ้าเพื่อดูรายละเอียดข ้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมได ้ดังนี ้
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
ส่วนที่ 3
้ ่อนขึนลงเพื
้
่อเปลี่ยนการแสดงข ้อมูล
แบ่งการแสดงผลออกเป็ น 4 ส่วน โดยใช ้นิ วเลื
1. ข้อมู ล 5 Bids/5 Offers

Volume
Bid
Offer

่ อขาย
้
จานวน Volume ที่มีการส่งคาสังซื
ณ ราคา Bid/ ราคา Offer
ราคาฝั่งเสนอขาย
ราคาฝั่งเสนอซือ้

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

Time
Side
Volume
ลู กศร

Price
Change

เวลาที่มีการจับคู่ซอขายของหุ
ื้
้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตาม
่
้
้
้
รายการทีเกิดขึนจากการซือหรือขายโดยที่ หากเป็ นการซือจะแสดง
B และหากเป็ นการขายจะแสดง S
้
่
้
ปริมาณการซือขายทีเกิดขึน
แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจุบน
ั เทียบราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้าซึง่
ลู กศรสีแดง
แสดงว่าราคาลดลง
ลู กศรสีเหลือง
แสดงว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ลู กศรสีเขียว
แสดงว่าราคาเพิ่มขึน้
่
้
ราคาทีตกลงซือขาย
้
้ าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
ผลต่างราคาซือขายครั
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
จานวน Volume จากฝั่งซือ้
จานวน Volume จากฝั่งขาย
้ ยบกับปริมาณซือขายทั
้
้
ปริมาณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ซือเที
งหมด
้
้
ปริมาณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ขายเทียบกับปริมาณซือขายทังหมด
้
้
ข ้อมูลปริมาณการซือขายของ Sector ของหุ ้นนันๆ
้
ข ้อมูลปริมาณการซือขายของตลาดหุ
้น

กรณี อนุ พน
ั ธ์
ระบบจะรองรับการแสดงผลตามประเภทของอนุ พน
ั ธ ์ดังนี ้

Symbol
Buy Vol
Sell Vol
สีฟ้า
สีชมพู
Underlying
Market

่ ออนุ พน
ชือย่
ั ธ์
้ อ Long
จานวน Volume จากฝั่งซือหรื
่
จานวน Volume จากฝังขาย หรือ Short
้ ยบกับปริมาณซือขายทั
้
้
ปริมาณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ซือเที
งหมด
้
้
ปริมาณสีแสดงเปอร ์เซ็นต ์ขายเทียบกับปริมาณซือขายทังหมด
้
ข ้อมูลปริมาณการซือขายของ Underlying ของ Symbol นั้นๆ
้
ข ้อมูลปริมาณการซือขายของฟิ
วเจอร ์ส
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1. Realtime ข้อมู ลตลาดและราคาแบบเรียลไทม ์
5. ข้อมู ล Volume By Date

Date
Close
Chg
Volume

วันที่
ราคาปิ ดของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่ติดตาม
่
ผลต่างราคาปิ ดของวันที T-1 เทียบกับราคาปิ ดของวันที่ T-2 คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
้
่เกิดขึน้
ปริมาณการซือขายที

้
1.5 Ticker - รายการซือขายล่
าสุด
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

้
่อจัดการส่วนการแสดงผลของรายการซือขายหุ
้
1. กดที่ รูปลูกศร แล ้วลากขึนลงเพื
้นและอนุ พน
ั ธ ์ล่าสุด
้
หมายเหตุ : หากต ้องการแสดงรายการซือขายล่
าสุดทัง้ 2 ส่วน จะต ้องมีรายการของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์อย่างน้อย 2 รายการ
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. เพิ่ม Field In Port เพื่อแสดงจานวนหุ ้นหรือสัญญาที่มีอยู่ใน Portfolio และสามารถกดที่ปุ่ ม In Port ในหน้า Sell สาหรับหุ ้น
้
หรือ Close สาหรับอนุ พน
ั ธ ์ เพื่อให ้กรอก Volume เท่ากับจานวนหุ ้นหรือสัญญาที่มีอยู่ในพอร ์ตทังหมดอั
ตโนมัติ
่
่
้
2. เพิมส่วนการส่งคาสังซือขายในหน้า Click

Click
หน้าจอ Click จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได ้แก่

ส่วนที่ 1 สาหรับใส่ชอหุ
ื่ ้น / อนุ พน
ั ธ ์ที่ต ้องการทารายการ และ ปริมาณหุ ้น/จานวนสัญญาที่ต ้องการทารายการ
และช่องสาหรับกรอก PIN
หมายเหตุ สาหรับหน้า Click ของระบบอนุ พน
ั ธ ์ จะมี Position ให ้เลือกและจะเปิ ดให ้บริการปลายเดือน พ.ย. 2557
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
่ อขาย
้
ส่วนที่ 2
ส่วนส่งคาสังซื
Click
้ ่สีฟ้าแสดงปริมาณที่เสนอซือในตลาด
้
Buy
พืนที
ณ ราคานั้น (Volume Bid)
Price ราคา
้ ่สีชมพูป ริมาณที่เสนอขายในตลาด ณ ราคานั้น (Volume Offer)
Sell
พืนที
้
่อดูราคาที่เสนอซือและเสนอขายเพิ
้
่มเติมได ้
สามารถเลื่อนหน้าจอขึนลงเพื
่ อขายท
้
วิธีการส่งคาสังซื
าได้ง่ายๆ โดย
1. กรอก (Volume) ที่ท่านต ้องการส่งคาสัง่ แล ้วตามด ้วย PIN ของท่าน
้ ่สีฟ้า ในบรรทัดราคาที่ท่านต ้องการซือ้
2. หากต ้องการซือ้ ให ้ Double-click บริเวณพืนที
้ ่สีชมพู ในบรรทัดราคาที่ท่านต ้องการขาย
3. หากต ้องการขาย ให ้ Double-click บริเวณพืนที
่ อขายส
้
้
4. เมื่อส่งคาสังซื
าเร็จจะแสดงผลในหน้าจอ Click โดยจะแสดงปริมาณที่ซือขายในบรรทั
ดราคานั้น ดังรูป

่ ่มเติมที่ราคาเดิม
การส่งคาสังเพิ
่ ่มเติมที่ราคาเดิม สามารถทาได ้เพียงแค่ Double Click ที่บรรทัดราคานั้น
หากท่านต ้องการส่งคาสังเพิ
้
่ อขายส
้
ตัวอย่างเช่น ต ้องการซือเพิ่ม 100 หุ ้นที่ราคา 18.10 สามารถ Double Click ในบริเวณแถบสีฟ้า หลังจากส่งคาสังซื
าเร็จ
่
ระบบจะแสดงจานวนคาสังรวมและปริมาณหุ ้นรวมในด ้านซ ้ายแถบสีฟ้า ดังรูป
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
่ งหมดได
้
ท่านสามารถคลิกที่ตัวเลขซ ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อดูคาสังทั
้ โดยจะปรากฎดังรูป

วิธีการยกเลิกคาสัง่
่ ่ต ้องการยกเลิกแล ้ว Drag & Drop คาสังนั
่ ้นไปวางในช่อง Cancel Order ที่เป็ นรูปถังขยะดังรูป
สามารถกดค ้างที่คาสังที

่ งกล่าวลงถังขยะจะพบกับหน้าจอดังนี ้
เมื่อลากคาสังดั

ให ้เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Order ที่ต ้องการยกเลิกแล ้วกดที่ปุ่ ม Submit to Cancel x order (x คือจานวน Order ที่ต ้องการ
ยกเลิก) หลังจากนั้นกรอก PIN เพื่อยืนยันการยกเลิก
ข้อควรทราบสาหรับการใช้งานหน้า Click
่
้ั
เนื่ องจากระบบส่งคาสังของแต่
ละโบรกเกอร ์มี การทางานแตกต่างกัน โดยมีทงแบบ
Auto refresh และ Manual refresh
่
่
่ อขายแบบ
้
 สาหรับโบรกเกอร ์ทีมีระบบส่งคาสังแบบ Auto refresh
หลังจากที่ท่านส่งคาสังซื
Click ไป จะแสดง
่
้ ่บริเวณสีฟ้าหรือชมพูทน
คาสังของท่
านในพืนที
ั ที
่ ระบบส่งคาสังแบบ
่
่
 สาหรับโบรกเกอร ์ทีมี
Manual refresh
ท่านจะต้องกดปุ่ ม Refresh หลังจากส่งคาสังแบบ
่
่
้
่
Click เพือให ้คาสังปรากฎบริเวณพืนทีสีฟ้าหรือชมพู
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
้ ้ ท่านสามารถตรวจสอบ Mode การทางานของ Streaming ที่ท่านใช ้งานอยู่โดยสังเกตจากด ้านบนเหนื อพืนที
้ ่สีชมพูดงั นี ้
ทังนี


่
สาหรับโบรกเกอร ์ที่มีระบบส่งคาสังแบบ
Auto refresh

่
จะแสดงหน้าจอดังภาพซึงจะมี
2 แบบคือ

หรือ




่
สาหรับโบรกเกอร ์ที่มีระบบส่งคาสังแบบ
Manual refresh
ด ้านล่าง

จะแสดงคาว่า Manual Refresh ทางขวามือดังภาพ

่
่
้ ่สีฟ้า และชมพู หรือเมื่อ
โดยท่านจะต้องกดปุ่ ม Refresh หลังจากส่งคาสังแบบ
Click เพื่อให ้คาสังปรากฎบริ
เวณพืนที
่
ต ้องการตรวจสอบสถานะคาสัง
้ ้ ไม่ว่าท่านจะใช ้งานในแบบใด ทัง้ Auto Refresh หรือ Manual Refresh หากท่านต ้องการตรวจสอบสถานะคาสัง่
ทังนี
ล่าสุด สามารถกดปุ่ ม Refresh ได ้ทันที

่ อขาย
้
การส่งคาสังซื
่ อขายได
้
้
้
ท่านสามารถส่งคาสังซื
้ทังระบบหุ
้นและอนุ พน
ั ธ ์ โดยการแสดงผลขึนอยู
่กบ
ั Account ที่ใช ้งานว่าเป็ นประเภทใด
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
ส่วนที่ 1
กรณี หุน
้

่ อขายท่
้
ในการส่งคาสังซื
านจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนี ้
่ อ้ (แสดงสีฟ้า)
Buy/Sell/Click เลือก Buy หากต ้องการส่งคาสังซื
่
เลือก Sell หากต ้องการส่งคาสังขาย
(แสดงสีชมพู)
่
เลือก Click หากต ้องการส่งคาสังในหน้า Click
่ อหุ ้น โดยระบบจะมีตวั ช่วย Symbol เพื่อช่วยให ้ท่านพิมพ ์ชือหุ
่ ้นได ้สะดวกมากขึน้
Symbol
ชือย่
่ อหุ ้น
ค ้นหาชือย่
่ อขาย
้
Volume
จานวนหุ ้นที่ต ้องการส่งคาสังซื

2

สามารถป้ อนค่า Volume ได ้โดยกด Smart Keyboard ด ้านบน หรือใช ้ Keyboard ด ้านล่าง

่ ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทังเท่
่ ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 1000 จนกระทังเท่
่ ละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิมที
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
สาหรับลบตัวเลขที่ไม่ต ้องการ

สาหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป

In Port
Volume ของหุ ้นที่มีอยู่ใน Portfolio โดยสามารถกรอกค่า Volume โดยกดเลขในส่วน Inport ได ้
เมื่ออยู่ในส่วน Sell
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
Price
ราคาที่ส่งคาสัง่
สามารถป้ อนค่า Price ได ้ดังนี ้
ลดราคาที่ต ้องการทีละ Spread ตามเกณท ์ตลท.
จนถึงราคา Floor
เพิ่มราคาที่ต ้องการทีละ Spread ตามเกณท ์ตลท.
จนกระทัง่ Ceiling
สาหรับลบตัวเลขที่ไม่ต ้องการ

สาหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
สาหรับย้อนกลับไปช่องก่อนหน้า

หลังจากกด Next จะสามารถกรอก Pin ต่อไปได ้ทันที
่ อขาย
้
สาหรับเลือกประเภทราคาของคาสังซื
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
Limit
สาหรับการระบุราคาประเภท Limit
ATO/ATC
สาหรับการระบุราคาประเภท ATO/ATC
MP
สาหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MP)
่ อใหม่
้
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคาสังซื
ให ้ด ้วยราคาที่ดีกว่า Last Sale 1
Spread
MP-MKT
สาหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MKT)
่ อที
้ ่เหลือ
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกคาสังซื
MP-MTL
สาหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MTL)
่ อใหม่
้
ในกรณี ที่จับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคาสังซื
ที่ Last Sale




Pin
Clear

่ อขายแบบมี
้
้
สาหรับส่งคาสังซื
เงื่อนไขเพิ่มขึนโดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
่ อขายแบบให
้
่ มาณมากเป็ นคาสังย่
่ อยและทยอยส่งต่อเนื่ องโดย
Iceberg Vol
คาสังซื
้ระบบซอยคาสังปริ
้ ่า แต่ต ้อง Slice ไม่เกิน 100 Order ย่อย ระบบจะรวมจานวน
อัตโนมัติ ไม่กาหนด Volume ขันต
้ ้เป็ น Deal เดียวกัน
Deal ที่ซาให
่
Validity การส่งคาสังแบบมี
เงื่อนไข Validity ประกอบด ้วย
่
1. Day คือ การส่งคาสังแบบ Normal Order เริ่มต ้นระบบจะแสดง Default เป็ น Day
่ อขายที
้
่ต ้องการซือหรื
้ อขายหุ ้นในราคาที่กาหนด โดยต ้องการให ้ได ้
2. FOK (Fill or Kill) คือ คาสังซื
้
่
้
่ ้นทังหมด
้
ทังจานวนทีต ้องการ หากได ้ไม่ครบก็จะไม่ซอขายเลยและจะยกเลิ
ื
กคาสังนั
่
้
่
้
3. IOC (Immediate or Cancel) คือ คาสังซือขายทีต ้องการซือหรือขายหุ ้น ตามราคาที่กาหนดไว ้
้ อขายได ้ไม่หมดทังจ
้ านวนที่ต ้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก
ในขณะนั้นโดยทันที หากซือหรื
่ อขาย
้
รหัสสาหรับส่งคาสังซื
้
่กรอกไว ้
ล ้างข ้อมูลทังหมดที
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
กรณี อนุ พน
ั ธ์

่ อขายท่
้
ในการส่งคาสังซื
านจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนี ้
่ อ้ (แสดงสีฟ้า)
Long/Short
เลือก Long หากต ้องการส่งคาสังซื
่
เลือก Short หากต ้องการส่งคาสังขาย
(แสดงสีชมพู)
Open/Close/Auto
Open เปิ ดสัญญา Close ปิ ดสัญญา Auto เปิ ดปิ ดสัญญาอัตโนมัติ
่ ออนุ พน
่ อของอนุ พน
Symbol
ชือย่
ั ธ ์ที่ต ้องการส่งคาสัง่ สามารถพิมพ ์ชือย่
ั ธ ์ หรือเลือกจาก Drop-down
list
Volume

่ อขาย
้
จานวนที่ต ้องการส่งคาสังซื
สามารถป้ อนค่าได ้ดังนี ้
่ ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 1 จนกระทังเท่
่ ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 10 จนกระทังเท่
่
หมายถึง จานวน Volume เพิมทีละ 1
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 10
สาหรับลบตัวเลขที่ไม่ต ้องการ

สาหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป

In Port
จานวนสัญญาที่มีอยู่ใน Portfolio โดยสามารถกรอกค่า Volume โดยกดเลขในส่วน
Inport ได ้เมื่ออยู่ในส่วน Close
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื
ราคาที่ส่งคาสัง่ สามารถป้ อนค่าได ้ดังนี ้

Price

ลดราคาที่ต ้องการทีละ Spread ตามเกณท ์ตลท.
จนถึงราคา Floor
เพิ่มราคาที่ต ้องการทีละ Spread ตามเกณท ์ตลท.
จนกระทัง่ Ceiling
สาหรับใส่ราคาติดลบ ในอนุ พน
ั ธ ์ประเภท combo
สาหรับลบตัวเลขที่ไม่ต ้องการ

สาหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
สาหรับย้อนกลับไปช่องก่อนหน้า

หลังจากนั้น กดปุ่ มกากบาทด ้านบนเพื่อปิ ดหน้าจอช่วยเหลือ ระบบจะนาราคาที่แสดงในช่องตรงกลางไปใส่ในช่อง Price
Type

ลักษณะของราคา
Type

ลักษณะราคา

Limit

่ อขายที
้
่ระบุราคาเสนอซือหรื
้ อขาย
คาสังซื

ATO

่ อขายหุ
้
้ อขายหุ ้นที่ราคาเปิ ด
คาสังซื
้นที่ต ้องการซือหรื

Special Market (MP)

่ นที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได ้มากกว่า 1 ระดับราคา)
จับคู่คาสังทั
้ น Limit order ณ ราคาที่ดีกว่า Last
หากมี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
Traded Price 1 tick
่ นที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได ้มากกว่า 1 ระดับราคา)
จับคู่คาสังทั
้ น Limit order ณ ราคา Last
หากมี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
Traded Price
่ นที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ระดับราคาเดียว) หากมี
จับคู่คาสังทั
้ น Limit order ที่ราคาเท่ากับ 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
่
ประเภทของคาสังซึ
้วย
ประเภทของคาสัง่

Auction

่ อขายจะ
้
- คาสังซื
expire ทันทีที่เข ้าช่วง Pre-Open ถัดไป

Auto-M

่ อขายในช่
้
- เป็ นการส่งคาสังซื
วง Pre-Open เท่านั้น
่
- เมือตลาด Open จะมีลก
ั ษณะเช่นเดียวกับ IOC คือจับคู่ที่ราคาเปิ ดโดยส่วนที่เหลือจะถูก
้
cancel ทังหมด
่ อขายจะ
้
- คาสังซื
expire หลังจากที่ series นั้นๆ หมดอายุแล ้ว

Cancel
Date
Day
FOK
IOC
Session

Time

Iceberg Vol.
PIN

่ อขายจะ
้
- คาสังซื
expire หลังจบ Afternoon Session ของวันที่กาหนด
่
- ระบุวน
ั ทีต ้องการให ้ order expire โดยต ้องเป็ นวันในอนาคต และไม่เกิน Last Trading
Date ของ series นั้นๆ
่ อขายที
้
่มีผลในระบบซือขายภายในวั
้
- คาสังซื
นที่ส่งคาสัง่
่ อขายที
้
่กาหนดให ้จับคู่การซือขายทั
้
้
- คาสังซื
นทีและหากไม่สามารถจับคู่การซือขายดั
งกล่าวได ้
้
้
้
ทังหมดตามจานวน ให ้ยกเลิกการเสนอซือขายนันทันที
่ อขายที
้
่กาหนดให ้จับคู่การซือขายทั
้
้
- คาสังซื
นที และหากไม่สามารถจับคู่การซือขายได
้เลย หรือ
้
้
่ยัง
จับคู่ได ้บางส่วน และมีจานวนเสนอซือขายเหลืออยู่บางส่วน ให ้ยกเลิกการเสนอซือขายที
้
จับคู่ไม่ได ้นันทันที
่ อขายจะ
้
- คาสังซื
expire ทันทีที่ถึง Session ที่กาหนดแบบวันต่อวัน
- ระบุ Session เฉพาะที่เหลืออยู่ใน Trade Date นั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถระบุ session
ย ้อนหลัง หรือข ้ามวันได ้ 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
่ อขายจะ
้
- คาสังซื
expire ทันทีที่ถึงวันและเวลาที่กาหนด
- ระบุวน
ั และเวลาที่ต ้องการให ้ order expire โดยต ้องเป็ นวันและเวลาในอนาคต และไม่เกิน
Last Trading Date ของ series นั้นๆ
่ ากับ จานวน Vol ที่กาหนด
จานวนสัญญาที่ต ้องการทยอยส่งจนกระทังเท่
่
้
รหัสสาหรับส่งคาสังซือขาย

้ านสามารถส่ง Stop Order (คาสังที
่ ่ระบบจะดาเนิ นการซือขายเมื
้
่อราคาตลาดขณะนั้นเคลื่อนไหวมาถึงเงื่อนไขที่
นอกจากนี ท่
่
กาหนด) ได ้อีกด ้วยโดยการทาเครืองหมายถู
กที่หน้าข ้อความ Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพิ่มเติม เพื่อให ้ท่านป้ อน
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งคาสัง่ ตามหน้าจอดังนี ้
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่ อ/ขาย
้
2. Buy/Sell ส่งคาสังซื

Stop Condition:
่ ออนุ พน
Symbol
ชือย่
ั ธ ์หรือ หุ ้นที่เป็ น underlying ที่จะใช ้เป็ นเงื่อนไข
่
Cond.
รูปแบบของเงื่อนไข ซึงจะประกอบไปด
้วย
้
Bid >= ราคาเสนอซือมากกว่
า หรือเท่ากับ
้ อยกว่า หรือเท่ากับ
Bid <= ราคาเสนอซือน้
Ask >= ราคาเสนอขายมากกว่า หรือเท่ากับ
Ask <= ราคาเสนอขายน้อยกว่า หรือเท่ากับ
Last >= ราคาล่าสุดมากกว่า หรือเท่ากับ
Last <= ราคาล่าสุดน้อยกว่า หรือเท่ากับ
Price
ราคาของอนุ พน
ั ธ ์ที่ใช ้เป็ นเงื่อนไข
่ ยบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเลือก Submit เพื่อส่งคาสังซื
่ อขายไปยั
้
เมื่อป้ อนคาสังเรี
งตลาด SET/TFEX หรือเลือก Clear เพื่อ
่
่
้
ล ้างข ้อมูลคาสังทีได ้ป้ อนทิงไว ้
้ ้ให ้มีการแสดงการยืนยันรายการซือขาย
้
่
หากมีการตังไว
เมื่อท่านกดส่งคาสังไปแล
้ว จะปรากฏหน้าจอ Confirm pop-up
้
่
ขึนดังภาพ หากต ้องการยืนยันการส่งคาสัง กดปุ่ ม Confirm

่ อที่สนใจจะส่งคาสังซื
่ อขายโดยระบบจะแสดงข
้
ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดข ้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

1. กดที่ปุ่ ม Summary A/C เพื่อดู Unrealized P/L และ Realized P/L ของแต่ละบัญชี และรวมทุกบัญชี
หมายเหตุ : กรณี ที่เป็ นบัญชีอนุ พน
ั ธ ์ มีปุ่มด ้านขวาบนให ้เลือกว่าให ้แสดงผลแบบ Portfolio-Settle หรือ Portfolio-Cost
้
2. กดค ้างที่นี่ เพื่อเรียกใช ้งาน Smart Shortcut (สามารถใช ้งานได ้ทังในส่
วนของ Portfolio/Order/Deal Sum)
่
้
่
3. กดที ลูกศรขึน เพือดูภาพรวมของบัญชี ในรูปแบบข ้อมูลรวม, กราฟวงกลมและกราฟแท่ง

แบ่งออกเป็ นการแสดงผลดังนี ้
a. แบบรายบัญชี ท่านสามารถเลือก Account No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซ ้าย ระบบจะสามารถแสดงผลตาม
ประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัติ
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
กรณี หุน
้
แสดงข ้อมูลวงเงินและพอร ์ตการลงทุน (Portfolio) ของลูกค ้าในแต่ละบัญชีที่มีการถือครอง

้
่ถือครองอยู่ในพอร ์ตการลงทุน รายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แสดงหุ ้นทังหมดที
่ อหุ ้น
Symbol
ชือย่
่
Avail Vol (Avail Volume)
จานวนหุ ้นที่สามารถส่งคาสังขายได
้
Avg (Average)
ราคาเฉลี่ยของหุ ้นที่ถืออยู่
Market (Market Price)
ราคาตลาดของหุ ้น ณ ขณะนั้น
%U.PL (%Profit/Loss)
กาไร / ขาดทุน ที่คาดว่าจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
่ ้นนั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากต ้องการดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่านี ้ ให ้แตะที่แถวของชือหุ

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

จานวนหุ ้นที่สามารถขายได ้
้
จานวนหุ ้นที่ถือครองทังหมด
มูลค่าต ้นทุนของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)
มูลค่าล่าสุดของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Mkt Price)
กาไร/ขาดทุนที่คาดว่าจะได ้รับ (Market Vale ลบด ้วย Amount)
กาไร/ขาดทุนที่คาดว่าจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
กาไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขายหุ ้น
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
กรณี อนุ พน
ั ธ์
มีลก
ั ษณะการแสดง 2 แบบคือ แบบ Settlement (ราคาที่มีการ Settlement ทุกวัน) และแบบ Cost (ราคาต ้นทุนจริง)
่ รายละเอียดดังนี ้
จากปุ่ มด ้านบนขวา ซึงมี

่ อทังหมดที
้
่ถือครองอยู่ในพอร ์ตการลงทุน รายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แสดงชือย่
Symbol
Side
Avail Vol
Avg Price
Avg Cost
Market
% U. PL

่ ออนุ พน
ชือย่
ั ธ์
่ อ้ /Short คาสังขาย)
่
ประเภทของคาสัง่ (Long คาสังซื
่ ้
จานวนสัญญาที่สามารถส่งคาสังได
ราคาต ้นทุนจากการ Settlement เฉลี่ยต ้นวัน
ราคาต ้นทุนจริงเฉลี่ยต ้นวัน
ราคาอนุ พน
ั ธ ์ล่าสุด
กาไรหรือขาดทุนประมาณการของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
(Unrealized P/L คูณ 100 หารด ้วย Amount)

่ อนั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากต ้องการดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่านี ้ ให ้แตะที่แถวของชือย่

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

เ
มูลค่าของอนุ พน
ั ธ ์ประเภท Options
มูลค่าต ้นทุนของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)
มูลค่าต ้นทุนของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Cost)
จานวนสัญญาที่มีอยู่จริง (Avail Vol บวกด ้วย
จานวนสัญญาที่รอการจับคู่ )
มูลค่าล่าสุดของอนุ พน
ั ธ ์ (Actual Vol คุณด ้วย Mkt Price)
กาไรหรือขาดทุนประมาณการของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
% Unrealized P/L
Realized P/L
ส่วนที่ 2

กาไรหรือขาดทุนประมาณการของอนุ พน
ั ธ ์ที่ยังถือครองอยู่ คิดเป็ นเปอร ์เซ็นต ์
(Unrealized P/L คูณ 100 หารด ้วย Amount)
กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายอนุ พน
ั ธ ์ในวันนั้น

แสดงภาพรวมของบัญชีน้นๆ
ั

่ อที่ถือครองได ้ โดยข ้อมูลจะ
ท่านสามารถดูสด
ั ส่วนมูลค่าการลงทุนใน Portfolio ของตนเอง และสัดส่วนมูลค่าของแต่ละชือย่
แสดงผลใน 3 รูปแบบได ้แก่
- ข ้อมูลรวม แสดงราคาต ้นทุน ราคาตลาดและปริมาณของกาไรหรือขาดทุนของบัญชีน้นๆ
ั
่ อภายในพอร ์ตการลงทุน
- กราฟวงกลม แสดงสัดส่วน ปริมาณของ Market Value ของชือย่
่ อ เป็ นเปอร ์เซ็นต ์ แต่ละตัว
- กราฟแท่งรายตัว แสดงสัดส่วน ปริมาณของกาไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได ้รับของชือย่
ส่วนที่ 3 ข ้อมูลวงเงิน

Trading A/C

่ อหรื
้ อขายหุ ้น
บัญชีสาหรับส่งคาสังซื

Copyright 2014 Settrade.com All rights Reserved

Page 35

3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
หากท่านมีหลายบัญชีซอขาย
ื้
(A/C No.) ภายใต ้ Username เดียวกัน สามารถเปลี่ยน A/C ได ้โดยกดที่
ของท่านให ้เลือก ตามตัวอย่างดังนี ้

ระบบจะแสดงบัญชีต่างๆ

โดยการเลือกแต่ละบัญชีซอขาย
ื้
ระบบจะแสดงวงเงินในการส่งคาสัง่ ดังนี ้
กรณี หุน
้
สาหรับบัญชี Cash หรื อ Cash Balance
่ อขายจาก
้
Trading A/C
สาหรับเลือกบัญชีหุ ้นที่ต ้องการใช ้ส่งคาสังซื
Drop-down list
่ อขายได
้
Line Available/PP
วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้
้
Cash Balance
จานวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี (การแสดงข ้อมูลดังกล่าวขึนอยู
่โบรกเกอร ์ที่ท่าน
ใช ้บริการ)
สาหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Line Available/PP
Excess Equity
กรณี อนุ พน
ั ธ์

Account No.
Line Avail
Excess Equity

่ อขาย
้
สาหรับเลือกบัญชีที่ต ้องการใช ้ส่งคาสังซื
โดยเลือกได ้จาก Drop-down list
่ อขายได
้
วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้
่ อ้ / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
่ อขาย
้
สาหรับเลือกบัญชีที่ต ้องการใช ้ส่งคาสังซื
ได ้จาก Drop-down list
่ อขายได
้
วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้
่ อ้ / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือ ที่สามารถส่งคาสังซื

หากท่านต ้องการดูรายละเอียดข ้อมูล A/C No กดปุ่ ม

ระบบจะแสดงดังนี ้
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
กรณี หุน
้
แบ่งตามประเภทบัญชี

สาหรับบัญชี Cash หรือ Cash Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available
Cash Balance
สาหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available
EE

เลขที่บัญชี หากต ้องการเปลี่ยนบัญชีที่สนใจ สามารถเลือกทาได ้ จาก Drop-down
่ อขายด
้
list ของส่วนส่งคาสังซื
้านมุมล่างซ ้ายมือ
่ อขายได
้
วงเงินสูงสุดที่สามารถส่งคาสังซื
้
่ อขายได
้
วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้
้
จานวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี (การแสดงข ้อมูลดังกล่าวขึนอยู
่การใช ้บริการ
ของแต่ละโบรกเกอร ์ที่ท่านใช ้บริการ)
่
่
เลขที่บัญชี หากต ้องการเปลียนบั
ญชีทีสนใจ
สามารถเลือกทาได ้ จาก Drop-down
่ อขายด
้
list ของส่วนส่งคาสังซื
้านมุมล่างซ ้ายมือ
่ อขายได
้
วงเงินสูงสุดที่สามารถส่งคาสังซื
้
่ อขายได
้
วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้
่ อ/ขายได
้
สินทรัพย ์คงเหลือที่สามารถส่งคาสังซื
้หลังหักเงินประกัน

กรณี อนุ พน
ั ธ์

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

่
่ อ้ / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย ์คงเหลือ ทีสามารถส่
งคาสังซื
้
มูลค่าสินทรัพย ์ทังหมด
้ ้นทังหมด
้
ผลรวมเงินประกันขันต
Flag แสดงสถานะว่าติด Call หรือ Force หรือไม่
จานวนเงินที่ต ้องนามาฝากเพื่อคงสถานะ
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
่ งหมด
้
3.2 หน้ารายงานสถานะของคาสังทั
(Order Status)
่
่
การแสดงผลสถานะของคาสังของแต่
ละบัญชีที่ท่านครองอยู่ ซึงการแสดงผลจะแสดงตามชนิ
ดของบัญชี
กรณี หุน
้

่ อขาย
้
แสดงสถานะคาสังซื
และรายละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Side
ประเภทของคาสัง่ ซือ้ แสดง “B” หรือขาย “S”
Price
ราคาที่ส่งคาสัง่
Volume
จานวนหุ ้นที่ส่งคาสัง่
Status
สถานะของคาสัง่
่ ่มเติมให ้กดที่ชือหุ
่ ้นที่ต ้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของข ้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
หากต ้องการดูข ้อมูลของสถานะของคาสังเพิ
Time
Order (Order No.)
Matched
Balance
Cancelled

เวลาที่ส่งคาสัง่
หมายเลขของคาสัง่
่ อขายนั
้
้นๆ
จานวน Volume ที่มีการจับคู่ ของคาสังซื
่
่
้
้นๆ
จานวน Volume คงเหลือทียังไม่ได ้จับคู่ของคาสังซือขายนั
่
่
้
้
จานวน Volume ทีมีการยกเลิกของคาสังซือขายนันๆ

กรณี อนุ พน
ั ธ์

่ อขาย
้
แสดงสถานะคาสังซื
และรายละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Pos
ประเภทของ Position เปิ ด แสดง “O” หรือปิ ด “C” หรือ Auto “A”
Side
ประเภทของคาสัง่ ซือ้ แสดง “Long” หรือขาย “Short”
Price
ราคาที่ส่งคาสัง่
Vol
จานวนหุ ้นที่ส่งคาสัง่
Status
สถานะของคาสัง่
่ ่มเติมให ้กดที่ชืออนุ
่
หากต ้องการดูข ้อมูลของสถานะของคาสังเพิ
พน
ั ธ ์ที่ต ้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของข ้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
Date
Time
Order#(Order No.)
Balance
Matched

วันที่ส่งคาสัง่
เวลาที่ส่งคาสัง่
หมายเลขของคาสัง่
่ อขายนั
้
้นๆ
จานวน Volume คงเหลือที่ยังไม่ได ้จับคู่ของคาสังซื
่ อขายนั
้
้นๆ
จานวน Volume ที่มีการจับคู่ ของคาสังซื
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
Cancelled
Validity
Validity Until
TFEX#(TFEX No.)

่ อขายนั
้
้นๆ
จานวน Volume ที่มีการยกเลิกของคาสังซื
ประเภทของ Validity
ประเภทย่อยของ Validity (หาก Validity ไม่มีประเภทย่อย จะไม่แสดงข ้อมูล )
่
หมายเลขของคาสังในตลาดอนุ
พน
ั ธ์

หากมีการส่ง Stop Order จะมีปุ่มให ้กดเพื่อดูข ้อมูลเพิ่มเติมดังรูป

การยกเลิกคาสัง่ (Cancel Order)
่ อขาย
้
ท่านสามารถยกเลิก (Cancel) คาสังซื
ที่ยังไม่ถูกจับคู่ หรือยังจับคู่ไม่หมดได ้ โดยกดปุ่ ม
่ ่ยังสามารถยกเลิกได ้ (สามารถทาการยกเลิกคาสังได
่ ้ครังละมากกว่
้
่
แสดงสัญลักษณ์
ที่หน้ารายการคาสังที
า 1 คาสัง)

ระบบจะ

่ อขายใด
้
่
่ ต
่ ้องการยกเลิก ให ้แสดง
่
หากต ้องการยกเลิกคาสังซื
ให ้กดทีแถวของค
าสังที
เพือแสดงความต
้องการที่จะ Cancel
่ อขายที
้
่ต ้องการยกเลิก )
แล ้วกดยืนยันที่ปุ่ ม “Submit to cancel x orders” (x คือ จานวนของคาสังซื
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่

ระบบจะ Pop-up หน้าจอเพื่อเป็ นการยืนยันพร ้อมใส่รหัส PIN หากต ้องการยืนยันการยกเลิกคาสัง่ ให ้กดปุ่ ม Submit

่ ่จับคู ่แล้ว (Deal Data)
การเรี ยกดู คาสังที
่ ่จับคู่แล ้ว หรือยังจับคู่ไม่หมดได ้ โดยกดที่คาสังซื
่ อขายนั
้
้นๆ แล ้วกดปุ่ ม Deal
ท่านสามารถเรียกดูข ้อมูลรายละเอียดของคาสังที
่
data ด ้านขวาบนจะพบหน้าจอซึงแสดงข
้อมูลดังต่อไปนี ้

Deal No.
Trade ID
Vol.(Deal Vol)
Price (Deal Price)
Deal Time

หมายเลข Deal
หมายเลข Trade ID
จานวนหุ ้นที่ได ้รับการจับคู่
ราคาที่เกิดการจับคู่
เวลาที่ได ้รับการจับคู่
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
้
้
3.3 หน้าสรุปสถานะซือขายรายวั
นทังหมด
(Deal Summary)
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

้
่ถูกจับคู่ของทังสองตลาดหุ
้
1. กดที่ปุ่ ม Summary A/C เพื่อดูสรุปรวมการซือขายที
้นและอนุ พน
ั ธ์
แบ่งการแสดงออกเป็ น
่
a. แบบรายบัญชี ท่านสามารถเลือกราย A/C No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซึงระบบจะสามารถแสดงผลตามประเภท
บัญชีได ้โดยอัตโนมัติ
กรณี หุน
้
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
่ อขาย
้
แสดงสถานะคาสังซื
และรายละเอียดดังนี ้
่ อ
Symbol
ชือย่
Side
ประเภทของคาสัง่ ซือ้ แสดง “B” หรือขาย “S”
Volume
จานวนหุ ้นที่ส่งคาสัง่
่
่ อนั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากต ้องการดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่านี ้ ให ้แตะทีแถวของชื
อย่
Price
ราคา
Amount
มูลค่ารวม (Vol x Price)
Total Fee
ค่าบริการเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
่ ายจากค่าบริการ
Vat
ภาษี หก
ั ณ ทีจ่
Buy Amount
มูลค่าซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT)
Sell Amount
มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT)
้
้ นที่ต ้องได ้รับหรือจ่าย
Net Paid/Received
มูลค่าซือขายรวมทั
งวั
กรณี หุน
้

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

่ อหุ ้น
ชือย่
่ อ้ /Sell คาสังขาย)
่
ประเภทของคาสัง่ (Buy คาสังซื
่
ปริมาณหุ ้นทีมีการจับคู่
ราคา
มูลค่ารวม (Vol x Price)
ค่าบริการเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
ภาษี หก
ั ณ ที่จ่ายจากค่าบริการ
มูลค่าซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT)
มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT)
้
้ นที่ต ้องได ้รับหรือจ่าย
มูลค่าซือขายรวมทั
งวั

กรณี อนุ พน
ั ธ์

Symbol
Side
Pos
Volume
Amount (Baht)
Total

่ ออนุ พน
ชือย่
ั ธ์
่ อ้ /Short=คาสังขาย)
่
ประเภทของคาสัง่ (Long=คาสังซื
Open เปิ ดสัญญา
Close ปิ ดสัญญา
จานวนสัญญา
้
มูลค่ารวมทังหมด
(Cost + ค่า Fee +ค่า Vat - W/H)
้
้ น
มูลค่าซือขายรวมทังวั

่ อนั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากต ้องการดูข ้อมูลที่ละเอียดกว่านี ้ ให ้แตะที่แถวของชือย่
Cost
Fee (Comm.)

ราคา
่
ค่าบริการ ค่าคอมมิชชัน
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3. Portfolio พอร ์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
VAT
W/H

ภาษี หก
ั ณ ที่จ่ายจากค่าบริการ
ค่า With Holding Tax

้
่ถูกจับคู ่ของทังสองตลาดหุ
้
b. แบบ Summary : รวมสรุปการซือขายที
น
้ และอนุ พน
ั ธ์
้
้
้
นอกจากนี ท่านสามารถดูข ้อมูลสรุปการซือขายของทังสองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ ม Summary A/C ด ้านบน
ซ ้ายแล ้ว หน้าจอจะแสดงผลดังรูป

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

บัญชีหุ ้นหรือบัญชีอนุ พน
ั ธ์
้
ค่าบริการทังหมดรวมกั
บภาษี มูลค่าเพิ่ม
ยอดรับและจ่ายของบัญชีในวันนั้น
้
้ ญชีหุ ้นและบัญชีอนุ พน
มูลค่าซือขายรวมของทั
งบั
ั ธ์

่
ซึงหากต
้องการดูรายละเอียดของแต่ละ บ/ช สามารถทาได ้ 2 วิธีดงั นี ้
1. แตะที่ Account No. ที่สนใจ
่ อขาย
้
2. เลือกจาก Drop down list ของ Account No. ส่วนของการส่งคาสังซื
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่
4. More อืนๆ
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่นี่ เพื่อใช ้งานเมนู
2. กดที่นี่ เพื่อใช ้งานเมนู
3. กดที่นี่ เพื่อใช ้งานเมนู
4. กดที่นี่ เพื่อใช ้งานเมนู

Compare
News
Notifications
Settings
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่
4. More อืนๆ
4.1 Compare
ระบบสามารถแสดงผลกราฟข ้อมูลของได ้ 2 Symbol เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบกันภายในหน้าจอเดียว

่ อหรือ Sector, SET Index, SET100, SET 50
สาหรับพิมพ ์ชือย่
่ อโปรแกรมจะลาดับรายการหุ ้น/อนุ พน
หลังจากท่านเริ่มพิมพ ์ชือย่
ั ธ ์ที่ใกล ้เคียงให ้
และท่านสามารถเลือกได ้ทันที เพื่อความสะดวกในการใช ้โปรแกรม

้
่ ่ต ้องการเพื่อ Filter ได ้
เลือกเพื่อดูรายการหุ ้น/อนุ พน
ั ธ ์ทังหมด
และสามารถพิมพ ์ชือที
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่
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4.2 News
หน้าจอข่าวที่ประกาศจากทางตลาดหุ ้นประกอบไปด ้วยส่วนต่างๆดังนี ้

Date
Symbol
Subject

สาหรับเปลี่ยนการแสดงผลข่าวเป็ นภาษาอื่นๆ
วันและเวลาที่มีการประกาศข่าว
่ อที่เกี่ยวข ้อง
ชือย่
หัวข ้อข่าว

ท่านสามารถอ่านข่าวได ้โดยเลือกที่หัวข ้อข่าวได ้ โดยการกดที่หัวข ้อข่าวที่สนใจ
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่
4. More อืนๆ
4.3 Notifications (เฉพาะโบรกเกอร ์ที่ใช้บริ การ)
่ บคู่ ข่าวสารและบทวิเคราะห ์จากโบรกเกอร ์ สะดวกในการซือขายได
้
ฟังก ์ชันที่ช่วยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของราคา คาสังจั
้
้ อน ผ่านเมนู Notification Settings คุณจะไม่พลาดการเตือนไม่ว่าจะใช ้งานอยู่
ทันทีเมื่อมีการเตือนราคา เพียงกาหนดเงื่อนไขตังเตื
่
หรือปิ ดแอพพลิเคชัน
วิธีการกาหนดการเงื่อนไขผ่าน Settings Notification

News Alert

แบ่งออกเป็ น
ส่วนที่
o
o
ส่วนที่
o
o
o
o
o
o
o

2 ส่วนได ้แก่
้
1 : Notification Control คือ ส่วนที่ Control การทางานทังหมดประกอบด
้วย
่
้
Notification เป็ นส่วนที Control การทางานของ Notification ทังหมด
Sound Alert เป็ นส่วนที่ Control Sound Alert ของโปรแกรม
2 : Features ประกอบด ้วยเงื่อนไขต่างๆดังนี ้
Price/Volume Alert เมื่อราคาของหุ ้นหรืออนุ พน
ั ธ ์ที่เราสนใจถึงราคา/ปริมาณเป้ าหมายจะมี Notification
แจ ้งออกไป
Order Alert เมื่อ Order ได ้รับการจับคู่จะมี Notification ออกไป
Market Summary Alert
Most Active Value Alert
Most Active Volume Alert
Broker’s Announcement เมื่อ Broker มีประกาศข่าวสารก็จะมีแจ ้ง Notification ออกไป
News Alert* เมื่อมีขา่ วจาก SET ของหุ ้นที่เราสนใจจะมี Notification แจ ้งออกไป
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่
4. More อืนๆ
4.4 Settings
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่นี่ เพื่อกลับไปสู่หน้า More
้ า Default Account ซึงจะเป็
่
2. ตังค่
นข ้อมูลเดียวกับ Streaming บน PC
้
่
3. ตังค่า Touch ID เพือใช ้ในยืนยันตัวตนเพื่อ Login เข ้าสู่ระบบ
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่
4. More อืนๆ

้ าการใช ้งานต่างๆ ของ Streaming เมี่อเข ้าใช ้งานครังแรกระบบจะก
้
Settings เป็ นเมนู สาหรับการตังค่
าหนดค่าเป็ น Default
้ ้น ท่านสามารถตังค่
้ าได ้ตามนี ้
ตังต
1. Order Entry
้
้ ้นแบบ NVDR
1.1 NVDR เลือกการซือขายให
้เป็ นการซือหุ
1.2 Set Position

่ อขายส
้
กาหนด Default ของประเภท Position ในการส่งคาสังซื
าหรับบัญชีอนุ พน
ั ธ์

้
่ งต่
้ อไป ท่านไม่จาเป็ นต ้องใส่รหัสการซือขายอี
้
1.3 Save PIN เลือกให ้ระบบมีการจารหัสการซือขาย
เมื่อทาการส่งคาสังครั
ก
่
จนกระทัง Logout หรือ Session Time Out
้
1.4 Confirmation pop-up เลือกให ้มี Pop-up ข ้อความยืนยันการซือขาย
หากท่านเลือกให ้มีข ้อความยืนยัน เมื่อท่านทา
การส่งคาสัง่ ท่านจะพบหน้าจอ Pop-up ให ้ยืนยันการส่งคาสัง่
้
้
1.5 Auto Fill-Price กาหนดให ้ระบบใส่ราคาในการซือขายโดยอั
ตโนมัติ โดยดึงจาก Best Bid หรือ Best Offer (ขึนอยู
่กบ
ั
่
่
้
่
้
คาสังว่าเป็ นการส่งคาสังซือหรือขาย) และจะมีการใส่ราคาอัตโนมัติก็ต่อเมืออยู่ในกรณี ต่อไปนี
 มีการเลือกหุ ้นในหน้า Market Watch ในขณะที่เลือกดูข ้อมูล Bid/Offer อยู่
 กดปุ่ ม Buy/Sell เมื่อดูหุ ้นในหน้า Quote อยู่
สามารถเลือก ON ให ้ระบบทางานตามที่ท่านเลือก หรือเลือก OFF กรณี ที่ยกเลิกการทางาน
่
1.6 Default Account กาหนด Default ของบัญชีให ้เป็ นบัญชีตามที่กาหนด ซึงจะเป็
นข ้อมูลเดียวกับ Streaming บน PC
2. Chart Style ปรับเปลี่ยนสีการแสดงผลของ Chart (Graph หน้า Summary และ หน้าจอ Quotes)
้ั าผู ใ้ ช้งาน
3. User Settings ตงค่
่
่อให ้กรอกและยืนยันรหัส
3.1 Change Password การเปลี่ยนรหัส Password ซึงโปรแกรมจะแสดงหน้
าต่างใหม่ขนมาเพื
ึ้
Password อันใหม่
้
่
่อให ้กรอกและยืนยันรหัสสาหรับ
3.2 Change Pin การเปลี่ยนรหัสที่ใช ้ในการซือขาย
ซึงโปรแกรมจะแสดงหน้
าต่างใหม่ขนมาเพื
ึ้
้
การซือขายอันใหม่
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่
4. More อืนๆ
้ าการใช ้งาน Touch ID (รองรับการใช ้งานบน iPhone ทีใช
่ ้งานบน iOS 8 ขึนไปและสามารถใช
้
3.3 Touch ID ตังค่
้งาน
Touch ID ได ้เท่านั้น)
โดยเมื่อกดใช ้งานจะแสดงหน้าจอ Disclaimer เพื่อแจ ้งข ้อกาหนดในการใช ้งานดังรูป

XXX

้ ่อยืนยันการใช ้งาน Touch ID
เมื่อกรอก Password เรียบร ้อยกด Confirm อีกครังเพื
้ อเพื่อใช ้งาน Touch ID ได ้โดยกดที่ App Settings -> Touch ID & Passcode ->
หมายเหตุ สามารถเพิ่มลายนิ วมื
Add a Fingerprint
4. Always-On Mode
5. User Manual

บังคับให ้เครื่องไม่พก
ั หน้าจอโดยอัตโนมัติ
คู่มือการใช ้งานโปรแกรม

้ าทังหมดให
้
้ ้นสามารถกดที่ปุ่ ม Restore to default settings ได ้
โดยหากต ้องการตังค่
้กลับสู่ค่า Default ตังต
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5. Logout ออกจากระบบ
้
แนะนาการใช้งานเบืองต้
น

1. กดที่ปุ่ ม Confirm Logout เพื่อออกจากระบบ
๊
่องหมายถูกหน้า Clear User Data ก่อน Logout เพื่อ Clear ข ้อมูล Alert & Notification และ Touch ID และเพิ่ม
2. ติกเครื
ความปลอดภัยในกรณี ที่ใช ้งานบน iPhone เครื่องอื่นๆ
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