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แนะนํา Settrade Streaming for iPhone
P ขายหุ ้นและอนุพันธ์ซ งึ\ ได ้พัฒนาขึน
Settrade Streaming for iPhone เป็ นโปรแกรมสําหรับซือ
P โดย
ใช ้เทคโนโลยีที\ทันสมัยสําหรับการใช ้งานผ่านเครือ
\ ง iPhone, iPod Touch และ iPad โดยเฉพาะ ทําให ้
Application มีความโดดเด่น ใช ้งานง่าย สะดวกรวดเร็วด ้วยระบบสัมผัสหน ้าจอ รูปแบบการแสดงผลข ้อมูลทีม
\ ี
ขนาดใหญ่และชัดเจน ทําให ้ผู ้ใช ้งานสามารถติดตามความเคลือ
\ นไหวของภาวะตลาดและราคาหุ ้นและอนุพันธ์
P ขายได ้ทันท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน
แบบเรียลไทม์ พร ้อมส่งคําสัง\ ซือ
เครือ
) ง iPhone ทีส
) ามารถใชง้ านได้
•

•
•

ั\ 4.3 ขึน
เครือ
\ งโทรศัพท์มอ
ื ถือ iPhone, iPod Touch หรือ iPad ทีม
\ ี Firmware version ตังP แต่ เวอร์ชน
P ไป
ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ
\ งได ้โดยมีขน
ั P ตอนดังนีP
1.
จากหน ้าจอหลัก 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)
\ มต่อ Internet ได ้
สามารถเชือ

วิธต
ี ด
ิ ตงโปรแกรม
ั9
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Streaming iPhone จาก App Store ผ่านเครือ
\ ง iPhone, iPod Touch
\ โปรแกรม “Settrade Streaming” จาก App Store และเลือก Install เพื\อติดตังP
หรือ iPad โดยค ้นหาชือ
โปรแกรม
การเข้าสูร่ ะบบ
•

สามารถเข ้าใข ้งาน Streaming ได ้โดยใช ้ Username และ Password ชุดเดียวกับทีใ\ ช ้เข ้าระบบโบรก
เกอร์ผา่ นเครือ
\ ง PC

=======================================================================©
3/42
Settrade.com 2013
Streaming iPhone V. 6 [INV]

การเปิ ดบ ัญชี
•

ท่านสามารถเลือก Open A/C ในหน ้าจอ login เพือ
\ ลงทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ หลังจากนัน
P บริษัท
หลักทรัพย์จะติดต่อกลับหาท่านเพือ
\ ขอเอกสารทังP หมดทีจ
\ ําเป็ น และจะให ้ Username ,Password เพือ
\
ใช ้ในการ Login กับท่าน

) ั ของโปรแกรม Streaming
ฟังก์ชน
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เมนูหลักจะอยูด
่ ้านล่างของหน ้าจอ ประกอบด ้วย 5 เมนูหลัก ได ้แก่
1. Realtime
แสดงข้อมูลตลาดและราคาหุน
้ และอนุพ ันธ์แบบเรียลไทม์
1.1 Sum
หน ้าจอ Market Summary
1.2 Watch หน ้าจอ Market Watch
1.3 Bids
หน ้าจอ Bids/Offers
1.4 Ticker หน ้าจอ Ticker ของตลาดหลักทรัพย์
1.5 Quote ข ้อมูลหุ ้นรายตัว
1.6 Info
ข่าว/ข ้อมูล เรียล์ไทม์จากตลาดหลักทรัพย์
\ ย่อและ Historical Chart
1.7 Chart แสดง Intraday Chart สําหรับเปรียบเทียบชือ
9 ขาย
2. Buy/Sell
สําหร ับส่งคําสง) ั ซือ
3. Portfolio
พอร์ตการลงทุนและสถานะคําสง) ั
3.1 Portfolio
ข ้อมูล Portfolio ของบัญชีนัน
P ๆ
P ขายของบัญชีนัน
3.2 Order Status
สถานะของคําสัง\ ซือ
P ๆ
3.3 Deal Summary ข ้อมูล Deal ทีเ\ กิดขึน
P ของบัญชีนัน
P ๆ
4. Settings
สําหร ับตงค่
ั9 าใชง้ าน
5. Logout
ออกจากระบบ
1. Realtime - ข้อมูลตลาดและราคาแบบเรียลไทม์
1.1 Sum ภาพรวมตลาด (Market Summary)
9 ก ับบริการทีโ) บรกเกอร์ทท
กรณีหล ักทร ัพย์ (ขึน
ี) า่ นใช้บริการ)
แสดงข ้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเคลือ
\ นไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์

แสดงกราฟ Value SET Index และกราฟ Trading Value ของ SET Index
SET INDEX

แสดงดัชนีลา่ สุด ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีกอ
่ นหน ้า และผลต่าง
ดังกล่าวในรูปแบบเปอร์เซ็นต์
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High
Low
Vol (K)
Value (M)
Chg
%Chg
ลูกศรสีเขียว
ลูกศรสีเหลือง
ลูกศรสีแดง
Status
Date/Time

ดัชนีสงู สุดของวันนีP
ดัชนีตํา\ สุดของวันนีP
P ขาย หน่วยเป็ นหลักพัน
ปริมาณการซือ
P ขาย หน่วยเป็ นหลักล ้านบาท
มูลค่าการซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ น
ผลต่างราคาซือ
เปอร์เซ็นต์
P ขายสูงขึน
จํานวนหลักทรัพย์ทม
ี\ รี าคาซือ
P เทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
P ขายเท่ากับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
จํานวนหลักทรัพย์ทม
ี\ รี าคาซือ
P ขายน ้อยลงเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
จํานวนหลักทรัพย์ทม
ี\ รี าคาซือ
สถานะของตลาดหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลานัน
P
วันทีแ
\ ละเวลา

กราฟแสดงดัชนี ของ SET Index ตามช่วงเวลา ต่างๆ

กราฟแสดง แสดงกราฟ Trading Value ของ SET Index

รูปแบบการร ับส่งข้อมูล (Push หรือ Pull) ซึง\ มีรายละเอียดดังนีP
Push ระบบส่งข ้อมูลให ้ กล่าวคือ ระบบจะส่งข ้อมูลมายังโปรแกรมทันที เมือ
\ ข ้อมูลมีการเปลีย
\ นแปลง
Pull

ดึงข ้อมูลมา กล่าวคือ โปรแกรมจะไปดึงข ้อมูลจากระบบเองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลา

ทุกครังP หลังจากท่านล็อกอิน โปรแกรมจะเลือกรูปแบบของการรับส่งข ้อมูล (Push/Pull) ทีม
\ ี
ประสิทธิภาพทีส
\ ด
ุ ให ้ท่านเองโดยอัตโนมัต ิ โดยท่านสามารถทราบรูปแบบการรับส่งข ้อมูลในปั จจุบน
ั ที\
โปรแกรมเลือกอยู่ได ้โดยสังเกตไฟสีเขียวทีป
\ ้ ายคําว่า Push หรือ Pull ซึง\ อยูท
่ ม
ี\ ม
ุ ขวาล่างของโปรแกรม
\ น Mode รูปแบบของการรับส่งข ้อมูลได ้
หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถกดเปลีย
SET Index Bar

SET Index Bar เป็ นแถบสําหรับแสดงผล SET Index และความเปลีย
\ นแปลง SET Index แบบ
Realtime ซึง\ จะแสดงอยูใ่ นทุกหน ้าภายในเมนู Realtime และจะเปลีย
\ นแปลงข ้อมูลทันทีที\ SET Index มีการ
เปลีย
\ นแปลง
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9 ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ั9

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>SET Index) เข ้าสูบ
ั ชี
Facebook ของท่านโดยท่านจะต ้องติดตังP Config ที\ Settings=>Facebook=>User Name,
ั\ ดังกล่าวเฉพาะครังP แรกเท่านัน
Password=>Sign In ก่อนการใช ้งานฟั งก์ชน
P
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั P ตอนดังนีP
1. คลิกทีต
\ รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
2. ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
3. เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
\ ้องการ และกด Post
4. ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
\ นใน Facebook ของท่าน
กรณีอนุพ ันธ์ (ขน
ึ9 ก ับบริการทีโ) บรกเกอร์ทท
ี) า่ นใช้บริการ)
ระบบจะนํ าแสดงข ้อมูล Series ทีใ\ กล ้หมดอายุทส
ี\ ด
ุ หรือ Most Active Value ทีส
\ ด
ุ เปรียบเทียบกับ
underlying (ยกเว ้น Gold Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซึง\ แสดงตามหน ้าจอ
ดังต่อไปนีP

1.2 Watch - Symbol ทีส
) นใจและ Active lists (Market Watch)
\ ย่อ ทีท
แสดงข ้อมูลราคา ชือ
\ ่านสนใจ (Favourite) และ Ranking ต่าง ได ้แก่ Most active Value,
Most active Volume, Top Gainers, Top Losers และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ แบบเรียลไทม์ ซึง\
แบ่งหน ้าจอออกเป็ น 2 ส่วนดังนีP
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A

B

ส่วน A
-

สําหรับเลือกกลุม
่ ข ้อมูลทีต
\ ้องการดูข ้อมูล ซึง\ สามารถแสดงผลได ้ 4 แบบ
Favourite ท่านสามารถเลือก Favourite 1 - Favourite 5
SET ท่านสามารถเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers
และ Sector ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร
TFEX ท่านสามารถเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers
และ Underlying ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร (สําหรับท่านทีใ\ ช ้บริการโบรกเกอร์ GOLD จะแสดง
เฉพาะ Underlying)
My Port ท่านสามารถเลือกดูหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ใน Port แต่ละบัญชี
โปรแกรมจะแสดงด ้วยว่า List ทีด
\ อ
ู ยู่ เป็ น List ของประเภทใด เช่น Equity, Futures หรือ Options

ส่วน B
แสดงข ้อมูลตามเงือ
\ นไขทีเ\ ลือกในส่วน A ด ้งนีP
\ ย่อหลักทรัพย์
Symbol
ชือ
P ขายล่าสุด
Last
ราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
Chg
ผลต่างราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
%Chg
ผลต่างราคาซือ
Close
ราคาปิ ดของวันทําการก่อนหน ้า
ืP ขาย
Vol
จํานวนหุ ้นทีซ
\ อ
P ทีด
Bid
ราคาเสนอซือ
\ ท
ี ส
ี\ ด
ุ
Offer
ราคาเสนอขายทีด
\ ท
ี ส
ี\ ด
ุ
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การเลือกชุดข้อมูล (Symbol List)
เลือกข ้อมูล โดยการกดทีป
\ ม
ุ่

เพื\อเลือกการแสดงผลข ้อมูล Favourite, SET, TFEX หรือ My Port ดังตัวอย่าง

) หุน
การเปลีย
) นแปลงชือ
้ ในกลุม
่ Favourite
การเปลีย
\ นแปลงหรือเพิม
\ หลักทรัพย์ในกลุม
่ Favourite จะมีผลกับกลุม
่ Favourite ในหน ้า Market Watch
ด ้วย สามารถทําได ้โดย
1. กด Edit ที\ ส่วน A ระบบจะทําการเปลีย
\ นหน ้าจอเป็ นหน ้าจอสําหรับแก ้ไขข ้อมูล Favourite ดังภาพ

2.
3.
4.

กด
ื\ Symbol ทีต
ใส่ชอ
\ ้องการ และกดปุ่ ม Enter
่ น ้าจอ Watch
กด Done เพือ
\ บันทึกและกลับสูห
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หากต ้องการลบข ้อมูลใน Favourite ทําได ้โดย
1.
2.

เลือก Symbol ทีต
\ ้องการลบ โดยกด Click
ระบบจะเปลีย
\ นการแสดงผลเป็ นดังนีP

3.

กดปุ่ ม Delete
่ น ้าจอ Watch
กด Done เพือ
\ บันทึกและกลับสูห

9 ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ั9

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Watch) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook
ของท่านโดยท่านจะต ้องติดตังP Config ที\ Settings=>Facebook=>User Name, Password=>Sign In
ั\ ดังกล่าวเฉพาะครังP แรกเท่านัน
ก่อนการใช ้งานฟั งก์ชน
P
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั P ตอนดังนีP
1. คลิกทีต
\ รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
2. ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
3. เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
\ ้องการ และกด Post
4. ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
\ นใน Facebook ของท่าน
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9 เสนอขาย (Bids / Offers)
1.3 Bids - ราคาเสนอซือ
\ ย่อทีต
แสดงในรูปแบบ 3 Bids/3 Offers ของชือ
\ ด
ิ ตามจากหน ้า Market Watch

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

\ ย่อ
ชือ
P ขายล่าสุด
ราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ
P ขายสูงสุดของวันนีP
ราคาซือ
P ขายตํา\ สุดของวันนีP
ราคาซือ
P ขายชือ
\ ย่อดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดที\สามารถซือ
P ขายชือ
\ ย่อดังกล่าวได ้
ราคาตํา\ สุดที\สามารถซือ
P หรือเสนอขายสําหรับระดับราคานัน
ปริมาณเสนอซือ
P ๆ
P
ราคาเสนอซือ
ราคาเสนอขาย

P ขาย ท่านสามารถกดทีช
ื\ ย่อ ระบบจะแสดงปุ่ ม Buy/Sell เพือ
หากท่านสนใจซือ
\ อ
\ เป็ นทางลัดให ้ท่าน
P ขายตามรูปด ้านล่าง ซึง\ แบ่งออกเป็ น 2 กรณีดงั นีP
ซือ
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กรณีหล ักทร ัพย์

Last
Best Bid
Best Offer

P
ซึง\ ระบบจะแสดงราคาล่าสุดมาแสดง และหากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\ ซิอ
ขายโดยส่งราคาไปทีห
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที
P มาแสดง และหากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\
ซึง\ ระบบจะแสดงราคาเคาะซือ
P ขายโดยส่งราคาไปทีห
ซิอ
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที
ซึง\ ระบบจะแสดงราคาเคาะขายมาแสดง และหากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\
P ขายโดยส่งราคาไปทีห
ซิอ
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที

กรณีอนุพ ันธ์

P ขายโดยส่งราคาเป็ นประเภท Market Price
Market Order หากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\ ซิอ
ไปทีห
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที
P ขายและสนใจแบบประเภท Stop Order
Stop Order
หากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\ ซิอ
ไปทีห
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที
P
Limit Order
ซึง\ ระบบจะแสดงราคาล่าสุดมาแสดง และหากท่านสนใจ Buy/Sell สามารถส่งคําสัง\ ซิอ
ขายโดยส่งราคาไปทีห
\ น ้า Buy/Sell ได ้ทันที
9 ขายล่าสุด
1.4 Ticker - รายการซือ
P ขายล่าสุดได ้ 3 ประเภทดังนีP
ระบบสามารถแสดงได ้รายการซือ
P ขายล่าสุดหลักทรัพย์
1.4.1 SET สําหรับแสดงรายการซือ
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P ขายล่าสุดอนุพันธ์
1.4.2 TFEX สําหรับแสดงรายการซือ

1.4.3 Both ระบบจะแสดงทังP หลักทรัพย์และอนุพันธ์ โดยระบบจะมีเส ้นแบ่งระหว่างหลักทรัพย์และอนุพันธ์
P ขายล่าสุด
เพือ
\ ให ้สะดวกในการติดตามรายการซือ

P ขายที\
ซีง\ การแสดงรายการซืPอขายล่าสุดทังP 3 ประเภท รายการที\ Highlight สีเทา คือรายการซือ
เกิดขึน
P ล่าสุด
\ ย่อ
Symbol
ชือ
P หรือขายโดยที\ หากเป็ นการซือ
P จะแสดง B และหาก
Side
รายการที\เกิดขึน
P จากการซือ
เป็ นการขายจะแสดง S
P ขายทีเ\ กิดขึน
Volume
ปริมาณของรายการซือ
P
ลูกศร
แสดงการเปลีย
\ นแปลงราคาปั จจุบน
ั เทียบราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้าซึง\
ลูกศรสีแดง
แสดงว่าราคาลดลง
ลูกศรสีเหลือง แสดงว่าราคาไม่เปลีย
\ นแปลง
ลูกศรสีเขียว
แสดงว่าราคาเพิม
\ ขึน
P
P ขาย
Price
ราคาทีต
\ กลงซือ
1.5 Quote - ราคาหล ักทร ัพย์หรืออนุพ ันธ์รายต ัว
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A

B

C

\ ย่อแบบเรียลไทม์
แสดงข ้อมูลราคาและรายละเอียดของชือ
\ ย่อ ประกอบด ้วย
ส่วน A ส่วนป้ อนชือ
\ ย่อ ซึง\ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol
สําหรับกรอกชือ
\ ย่อ
ทําให ้สะดวกและไม่ต ้องจดจําชือ
\ ย่อหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
ค ้นหาชือ
P ขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทต
ส่งคําสัง\ ซือ
ี\ ด
ิ ตาม

ส่วน B รายละเอียดข ้อมูลประกอบการตัดสินใจ สามารถรองรับหลักทรัพย์และอนุพันธ์
กรณีหล ักทร ัพย์
Symbol
Last
Change
%Change
Prev C
Avg (Average)
Open 2
High
Low
Ceil (Ceiling)
Floor
Vol (Volume)
Val (K) (Value)

\ ย่อ
ชือ
P ขายล่าสุด
ราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ น
ผลต่างราคาซือ
เปอร์เซ็นต์
ราคาปิ ดของวันทําการก่อนหน ้า
P ขายเฉลีย
ราคาซือ
\ ของแต่ละวัน
ค่าจะเปลีย
\ นไปตาม Market Status ของตลาดเช่น Prj-O จะแสดงเมือ
\ ตลาดมี
สถานะ Pre-Open หรือแสดง Open1 เมือ
\ ตลาดมีสถานะ Open ในตอนเช ้า
P ขายสูงสุด
ราคาซือ
P ขายตํา\ สุด
ราคาซือ
P ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดที\สามารถซือ
P ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาตํา\ สุดที\สามารถซือ
P ขายทีเ\ กิดขึน
ปริมาณการซือ
P ของ Symbol ดังกล่าว
P ขายทีเ\ กิดขึน
มูลค่าการซือ
P ของ Symbol ดังกล่าว
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กรณีอนุพ ันธ์

A

B

C

Symbol
Last
Change
%Change
Prev C
Avg (Average)
Open2
High
Low
Ceil (Ceiling)
Floor
OI
Vol (Volume)
ส่วน C

\ ย่อ
ชือ
P ขายล่าสุด
ราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ
ราคา Settlement ของวันทําการก่อนหน ้า
P ขายเฉลีย
ราคาซือ
\ ของแต่ละวัน
ค่าจะเปลีย
\ นไปตาม Market Status ของตลาดเช่น Prj-O จะแสดงเมือ
\ ตลาดมี
สถานะ Pre-Open หรือแสดง Open1 เมือ
\ ตลาดมีสถานะ Open ในตอนเช ้า
P ขายสูงสุด
ราคาซือ
P ขายตํา\ สุด
ราคาซือ
P ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดที\สามารถซือ
P ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาตํา\ สุดที\สามารถซือ
ค่าสถานะคงค ้าง ของ Symbol ดังกล่าว
P ขายทีเ\ กิดขึน
ปริมาณการซือ
P ของ Symbol ดังกล่าว

แสดงผลได ้ 3 แบบ สามารถทํ าได ้โดยการลากมือจากซ ้ายไปขวาเพือ
\ เปลีย
\ นการแสดงข ้อมูล

1. ข้อมูล 5 Bids/5 Offers
P ขาย ณ ราคา Bid/ ราคา Offer
Vol (Volume) จํานวน Volume ทีม
\ ก
ี ารส่งคําสัง\ ซือ
Bid
ราคาฝั\ งเสนอขาย
P
Offer
ราคาฝั\ งเสนอซือ
9 ขายล่าสุดของหล ักทร ัพย์หรืออนุพ ันธ์ทต
ี) ด
ิ ตาม (Ticker)
2. ข้อมูลการซือ
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Time
Side
Volume
ลูกศร

Price
Change

ืP ขายของหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ทต
เวลาทีม
\ ก
ี ารจับคูซ
่ อ
ี\ ด
ิ ตาม
P หรือขายโดยที\ หากเป็ นการซือ
P จะแสดง B และหาก
รายการที\เกิดขึน
P จากการซือ
เป็ นการขายจะแสดง S
P ขายทีเ\ กิดขึน
ปริมาณการซือ
P
แสดงการเปลีย
\ นแปลงราคาปั จจุบน
ั เทียบราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้าซึง\
ลูกศรสีแดง
แสดงว่าราคาลดลง
ลูกศรสีเหลือง แสดงว่าราคาไม่เปลีย
\ นแปลง
ลูกศรสีเขียว
แสดงว่าราคาเพิม
\ ขึน
P
P ขาย
ราคาทีต
\ กลงซือ
P ขายครังP ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

3.ข้อมูล Volume by Price ของหล ักทร ัพย์และอนุพ ันธ์ทต
ี) ด
ิ ตามในแต่ละช่วงราคา

4. ข้อมูล %Buy/%Sell ของหล ักทร ัพย์ทต
ี) ด
ิ ตาม, %Buy/%Sell ของ Sector, %Buy/%Sell
ของตลาด
กรณีหล ักทร ัพย์

Symbol
Volume Buy
Volume Sell

\ ย่อ
ชือ
P
จํานวน Volume จากฝั\ งซือ
จํานวน Volume จากฝั\ งขาย
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สีฟ้า
สีชมพู
Sector
Market

ืP เทียบกับปริมาณซือ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ซอ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ขายเทียบกับปริมาณซือ
P ขายของ Sector ของหลักทรัพย์นัน
ข ้อมูลปริมาณการซือ
P ๆ
P ขายของตลาดหลักทรัพย์
ข ้อมูลปริมาณการซือ

กรณีอนุพ ันธ์
ระบบจะรองรับการแสดงผลตามประเภทของอนุพันธ์ดงั นีP
กรณีฟิวเจอร์ส

Symbol
Volume Long
Volume Short
สีฟ้า
สีชมพู
Underlying
Market

\ ย่ออนุพันธ์
ชือ
P หรือ Long
จํานวน Volume จากฝั\ งซือ
จํานวน Volume จากฝั\ งขาย หรือ Short
ืP เทียบกับปริมาณซือ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ซอ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ขายเทียบกับปริมาณซือ
P ขายของ Underlying ของ Symbol นัน
ข ้อมูลปริมาณการซือ
P ๆ
P ขายของฟิ วเจอร์ส
ข ้อมูลปริมาณการซือ

)ั
กรณีออปชน
\ ท่านสามารถดูรายละเอียดข ้อมูลของ Put และ Call ได ้โดยท่านสามารถใช ้นิวP เลือ
สําหรับออปชัน
\ นไปทางด ้าน
ขวาเพือ
\ ดูข ้อมูล Call ได ้

Symbol
Volume Long
Volume Short
สีฟ้า
สีชมพู
Underlying
Market

\ ย่ออนุพันธ์
ชือ
P หรือ Long
จํานวน Volume จากฝั\ งซือ
จํานวน Volume จากฝั\ งขาย หรือ Short
ืP เทียบกับปริมาณซือ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ซอ
P ขายทังP หมด
ปริมาณสีแสดงเปอร์เซ็นต์ขายเทียบกับปริมาณซือ
P ขายของ Underlying ของ Symbol นัน
ข ้อมูลปริมาณการซือ
P ๆ
P ขายของออปชัน
\ ตามข ้อมูล Call/Put
ข ้อมูลปริมาณการซือ

9 ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ั9
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่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Quotes) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook
ของท่านโดยท่านจะต ้องติดตังP Config ที\ Settings=>Facebook=>User Name,Password=>Sign In ก่อน
ั\ ดังกล่าวเฉพาะครังP แรกเท่านัน
การใช ้งานฟั งก์ชน
P
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั P ตอนดังนีP
1. คลิกทีต
\ รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
2. ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
3. เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
\ ้องการ และกด Post
4. ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
\ นใน Facebook ของท่าน
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1.6 Info - ข่าว
ท่านสามารถอ่านข่าวได ้โดยเลือกทีห
\ วั ข ้อข่าว หน ้าจอประกอบไปด ้วย 2 ส่วนดังนีP

ส่วนที) 1
สําหรับเลือกหัวข ้อข่าวต่างๆ แบบ Intraday ประกอบด ้วย
สําหรับการ Reload หน ้าจอ News
สําหรับเลือก Category News อืน
\ ๆ (หากมี)

Time
Symbol
Subject

สําหรับเปลีย
\ นการแสดงผลข่าวเป็ นภาษาอืน
\ ๆ
เวลาทีม
\ ก
ี ารประกาศข่าว
\ ย่อทีเ\ กีย
ชือ
\ วข ้อง
หัวข ้อข่าว
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ส่วนที) 2

ผู ้ใช ้สามารถเลือกข่าวทีส
\ นใจจากส่วนแรก แล ้วระบบจะแสดงรายละเอียดข่าวของหัวข ้อทีเ\ ลือก

1.7 Chart – กราฟ
ระบบสามารถแสดงผลกราฟข ้อมูลของหุ ้นได ้ 2 แบบ ดังนีP
- Compare Chart ท่านสามารถเลือกแสดงข ้อมูลได ้สูงสุดสองหุ ้น เพือ
\ แสดงผลเปรียบเทียบกัน
ภายในหน ้าจอเดียว
- Historical Chart ท่านสามารถเลือกดูข ้อมูลราคาหุ ้น/อนุพันธ์ และ Index ย ้อนหลังได ้สูงสุด 1 ปี
- ท่านสามารถเลือกรูปแบบ Chart ทีต
\ ้องการได ้ผ่านเมนูด ้านบน (Compare, Historical)
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Compare Chart

Historical Chart
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Compare Chart

Historical Chart

ื\ ย่อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์ หรือ Sector,SET index,SET100,
สําหรับพิมพ์ชอ
SET 50
ื\ หุ ้น/อนุพันธ์ โปรแกรมจะลําดับรายการหุ ้น/อนุพันธ์ที\
หลังจากท่านเริม
\ พิมพ์ชอ
ใกล ้เคียงให ้ และท่านสามารถเลือกได ้ทันที เพือ
\ ความสะดวกในการใช ้โปรแกรม

ื\ ทีต
เลือกเพือ
\ ดูรายการหุ ้น/อนุพันธ์ทังP หมด และสามารถพิมพ์ชอ
\ ้องการเพือ
\ filter ได ้
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9 ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ั9

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Chart) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook ของ
ท่านโดยท่านจะต ้องติดตังP Config ที\ Settings=>Facebook=>User Name,Password=>Sign In ก่อนการ
ั\ ดังกล่าวเฉพาะครังP แรกเท่านัน
ใช ้งานฟั งก์ชน
P
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั P ตอนดังนีP
1. คลิกทีต
\ รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
2. ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
3. เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
\ ้องการ และกด Post
4. ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
\ นใน Facebook ของท่าน
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9 /ขาย
2. Buy/Sell - ส่งคําสง) ั ซือ
P ขายได ้ทังP ระบบหลักทรัพย์และอนุพันธ์
ท่านสามารถส่งคําสัง\ ซือ
กรณีหล ักทร ัพย์

A

B

P ขายหลักทรัพย์
ส่วน A เป็ นส่วนของการส่งคําสัง\ ซือ
\ ย่อหลักทรัพย์ โดยระบบจะมีตวั ช่วย Symbol เพือ
ื\ หุ ้นได ้
Symbol
ชือ
\ ช่วยให ้ท่านพิมพ์ชอ
สะดวกมากขึน
P
\ ย่อหลักทรัพย์
ค ้นหาชือ
P ขาย
Volume
จํานวนหลักทรัพย์ทต
ี\ ้องการส่งคําสัง\ ซือ
สามารถป้ อนค่า Volume ได ้โดยกด Smart Keyboard ด ้านบน หรือใช ้ Keyboard ด ้านล่าง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

Volume
Volume
Volume
Volume

ลดทีละ 100 จนกระทั\งเท่ากับ 0
ลดทีละ 1000 จนกระทั\งเท่ากับ 0
เพิม
\ ทีละ 100
เพิม
\ ทีละ 1000

สําหรับลบตัวเลขทีไ\ ม่ต ้องการ

สําหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
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ราคาทีส
\ ง่ คําสัง\
สามารถป้ อนค่า Price ได ้ดังนีP

Price

ลดราคาทีต
\ ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.
จนถึงราคา Floor
เพิม
\ ราคาทีต
\ ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.
จนกระทั\ง Ceiling
สําหรับลบตัวเลขทีไ\ ม่ต ้องการ

สําหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
สําหรับย ้อนกลับไปช่องก่อนหน ้า

หลังจากกด Next จะสามารถกรอก Pin ต่อไปได ้ทันที

P ขาย โดยมีรายละเอียดเพิม
สําหรับเลือกประเภทราคาของคําสัง\ ซือ
\ เติมดังนีP
Limit
สําหรับการระบุราคาประเภท Limit
ATO/ATC
สําหรับการระบุราคาประเภท ATO/ATC
MP
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MP)
P ใหม่ให ้ด ้วยราคาดีกว่า
ในกรณีทจ
ี\ ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคําสัง\ ซือ
Last Sale 1 Spread
MP-MKT
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MKT)
P ทีเ\ หลือ
ในกรณีทจ
ี\ ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะยกเลิกคําสัง\ ซือ
MP-MTL
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MTL)
P ใหม่ที\ Last Sale
ในกรณีทจ
ี\ ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคําสัง\ ซือ

•

•

Pin

P ขายแบบมีเงือ
สําหรับส่งคําสัง\ ซือ
\ นไขเพิม
\ ขึน
P โดยมีรายละเอียดเพิม
\ เติมดังนีP
P ขายแบบให ้ระบบซอยคําสัง\ ปริมาณมากเป็ นคําสัง\ ย่อย
Iceberg Vol คําสัง\ ซือ
และทยอยส่งต่อเนื\องโดยอัตโนมัต ิ ไม่กําหนด Volume ขัน
P ตํา\ แต่ต ้อง Slice ไม่
เกิน 100 Order ย่อย ระบบจะรวมจํานวน Deal ทีซ
\ ํPาให ้เป็ น Deal เดียวกัน
Validity การส่งคําสั\งแบบมีเงือ
\ นไข Validity ประกอบด ้วย
P ขายทีต
P หรือขาย
1. IOC (Immediate or Cancel) คือ คําสัง\ ซือ
\ ้องการซือ
P หรือขายได ้ไม่
หลักทรัพย์ ตามราคาทีก
\ ําหนดไว ้ในขณะนัน
P โดยทันที หากซือ
หมดทังP จํานวนทีต
\ ้องการ ส่วนทีเ\ หลือจะถูกยกเลิก
P ขายทีต
P หรือขายหลักทรัพย์ใน
2. FOK (Fill or Kill) คือ คําสัง\ ซือ
\ ้องการซือ
ราคาทีก
\ ําหนด โดยต ้องการให ้ได ้ทังP จํานวนที\ ต ้องการ หากได ้ไม่ครบก็จะไม่
P ขายเลยและจะยกเลิกคําสัง\ นัน
ซือ
P ทังP หมด
3. Day คือ การส่งคําสัง\ แบบ Normal Order เริม
\ ต ้นระบบจะแสดง Default เป็ น
Day
P ขาย
รหัสสําหรับส่งคําสัง\ ซือ
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P ขายท่านจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนีP
ในการส่งคําสัง\ ซือ
P (แสดงสีฟ้า)
Buy/Sell
เลือก Buy หากต ้องการส่งคําสัง\ ซือ
เลือก Sell หากต ้องการส่งคําสัง\ ขาย (แสดงสีชมพู)
Open/Close
Open เปิ ด สัญญา Close ปิ ดสัญญา
\ ย่ออนุพันธ์ทต
ื\ ย่อของอนุพันธ์ หรือ
Symbol
ชือ
ี\ ้องการส่งคําสัง\ สามารถพิมพ์ชอ
เลือกจาก Drop-down list
P ขาย สามารถป้ อนค่าได ้ดังนีP
Volume
จํานวนทีต
\ ้องการส่งคําสัง\ ซือ

หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 1 จนกระทั\งเท่ากับ 0
หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 1 จนกระทั\งเท่ากับ 0
หมายถึง จํานวน Volume เพิม
\ ทีละ 10
หมายถึง จํานวน Volume เพิม
\ ทีละ 10
สําหรับลบตัวเลขทีไ\ ม่ต ้องการ

สําหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
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Price

ราคาทีส
\ ง่ คําสัง\ สามารถป้ อนค่าได ้ดังนีP

ลดราคาทีต
\ ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.
จนถึงราคา Floor
เพิม
\ ราคาทีต
\ ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.
จนกระทั\ง Ceiling
สําหรับใส่ราคาติดลบ ในอนุพันธ์ประเภท combo
สําหรับลบตัวเลขทีไ\ ม่ต ้องการ

สําหรับข ้ามไปยังช่องถัดไป
สําหรับย ้อนกลับไปช่องก่อนหน ้า
หลังจากนัน
P กดปุ่ มกากบาทด ้านบนเพือ
\ ปิ ดหน ้าจอช่วยเหลือ ระบบจะนํ าราคาทีแ
\ สดงในช่องตรง
กลางไปใส่ในช่อง Price
Type

Validity

P/B Vol.
PIN

ลักษณะของราคา
P ขายทีร\ ะบุราคาเสนอซือ
P หรือขาย
Limit คําสัง\ ซือ
P ขายทีไ\ ม่ระบุราคาทีต
P หรือขายแต่ต ้องการให ้คําสัง\ ทีส
Market คําสัง\ ซือ
\ ้องการซือ
\ ง่
เข ้าไปได ้รับการจับคู่ ณ ราคาที\ดท
ี ส
ี\ ด
ุ ในขณะนัน
P
ประเภทของคําสัง\ ซึง\ จะประกอบไปด ้วย
P ขายทีก
P ขายทันทีและหากไม่
FoK
(Fill or Kill) คําสัง\ ซือ
\ ําหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
P
สามารถจับคูก
่ ารซือขายดังกล่าวได ้ทังP หมดตามจํานวน ให ้ยกเลิกการ
P ขายนัน
เสนอซือ
P ทันที
P ขายทีก
P ขายทันที และหาก
FaK
(Fill and Kill) คําสัง\ ซือ
\ ําหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
P ขายได ้เลย หรือจับคูไ่ ด ้บางส่วน และมีจํานวนเสนอ
ไม่สามารถจับคูก
่ ารซือ
P ขายเหลืออยู่บางส่วน ให ้ยกเลิกการเสนอซือ
P ขายทีย
ซือ
\ ังจับคูไ่ ม่ได ้นัน
P
ทันที
P ขายทีม
P ขายภายในวันทีส
Day
คําสัง\ ซือ
\ ผ
ี ลในระบบซือ
\ ง่ คําสัง\
ปริมาณสัญญาทีต
\ ้องการทยอยส่งจนกระทั\งเท่ากับ จํานวน Vol ทีก
\ ําหนด
P ขาย
รหัสสําหรับส่งคําสัง\ ซือ

P ขายเมือ
นอกจากนีPทา่ นสามารถส่ง Stop Order (คําสัง\ ทีร\ ะบบจะดําเนินการซือ
\ ราคาตลาด
ขณะนัน
P เคลือ
\ นไหวมาถึงเงือ
\ นไขทีก
\ ําหนด) ได ้อีกด ้วยโดยการทําเครือ
\ งหมายถูกทีห
\ น ้าข ้อความ
Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน ้าจอเพิม
\ เติม เพือ
\ ให ้ท่านป้ อนรายละเอียดเกีย
\ วกับเงือ
\ นไขของ
การส่งคําสัง\ ตามหน ้าจอดังนีP

Stop Condition:
Symbol
ตราสารอนุพันธ์ทจ
ี\ ะใช ้เป็ นเงือ
\ นไข
Condition รูปแบบของเงือ
\ นไข ซึง\ จะประกอบไปด ้วย
P มากกว่า หรือเท่ากับ
Bid >= ราคาเสนอซือ
P น ้อยกว่า หรือเท่ากับ
Bid <= ราคาเสนอซือ
Ask >= ราคาเสนอขายมากกว่า หรือเท่ากับ
Ask <= ราคาเสนอขายน ้อยกว่า หรือเท่ากับ
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Price

Last >= ราคาล่าสุดมากกว่า หรือเท่ากับ
Last <= ราคาล่าสุดน ้อยกว่า หรือเท่ากับ
ราคาของตราสารอนุพันธ์ทใี\ ช ้เป็ นเงือ
\ นไข

P ขายไปยังตลาดตราสาร
เมือ
\ ป้ อนคําสัง\ เรียบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเลือก Submit เพือ
\ ส่งคําสัง\ ซือ
อนุพันธ์ หรือเลือก Clear เพื\อล ้างข ้อมูลคําสัง\ ทีไ\ ด ้ป้ อนทิงP ไว ้
หากท่านต ้องการดูรายละเอียดข ้อมูล A/C No เพิม
\ เติมโดยกดปุ่ ม
กรณีหล ักทร ัพย์

แบ่งตามประเภทบัญชี
สําหรับบัญชี Cash หรือ Cash Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available/PP
Cash Balance
สําหรับบัญชี Credit Balance
Account No.
Credit Limit
Line Available/PP
EE

ระบบจะแสดงดังนีP

เลขทีบ
\ ญ
ั ชี หากต ้องการเปลีย
\ นบัญชีทส
ี\ นใจ สามารถเลือกทําได ้
P ขายด ้านมุมล่างซ ้ายมือ
จาก Drop-down list ของส่วนส่งคําสัง\ ซือ
P ขายได ้
วงเงินสูงสุดทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
P ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
จํ า นวนเงิน สดที\ค งเหลือ อยู่ จริง ในบัญ ชี
(การแสดงข ้อมู ล
้ ริก ารของแต่ ล ะโบรกเกอร์ที\ ท่ า นใช ้
ดั ง กล่ า วขึPน อยู่ ก ารใช บ
บริการ)
เลขทีบ
\ ญ
ั ชี หากต ้องการเปลีย
\ นบัญชีทส
ี\ นใจ สามารถเลือกทําได ้
P ขายด ้านมุมล่างซ ้ายมือ
จาก Drop-down list ของส่วนส่งคําสัง\ ซือ
P ขายได ้
วงเงินสูงสุดทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
P ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
P /ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย์คงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ

กรณีอนุพ ันธ์

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

P / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย์คงเหลือ ทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
มูลค่าสินทรัพย์ทังP หมด
ผลรวมเงินประกันขัน
P ต ้นทังP หมด
Flag แสดงสถานะว่าติด Call หรือ Force หรือไม่
จํานวนเงินทีต
\ ้องนํ ามาฝากเพือ
\ คงสถานะ
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P ขาย เมือ
หากมีการตังP ไว ้ให ้มีการแสดงการยืนยันรายการซือ
\ ท่านกดส่งคําสัง\ ไปแล ้ว จะปรากฏ
หน ้าจอ Confirm pop-up ขึน
P ดังภาพ หากต ้องการยืนยันการส่งคําสัง\ กดปุ่ ม Confirm

\ ย่อทีส
P ขาย
ส่วน B แสดงรายละเอียดข ้อมูลของชือ
\ นใจจะส่งคําสัง\ ซือ
ระบบจะแสดงข ้อมูล 3 Bids/3 Offers
กรณีหล ักทร ัพย์

กรณีอนุพ ันธ์
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3. Portfolio - พอร์ตการลงทุนและสถานะคําสง) ั
ประกอบด ้วย 3 เมนูยอ
่ ย
3.1 หน้าพอร์ตการลงทุน (Portfolio)
แบ่งออกเป็ นการแสดงผลดังนีP
a. แบบรายบ ัญชี ท่านสามารถเลือก Account No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซ ้าย ระบบจะ
สามารถแสดงผลตามประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัต ิ
กรณีหล ักทร ัพย์
แสดงข ้อมูลวงเงินและพอร์ตการลงทุน (Portfolio) ของลูกค ้าในแต่ละบัญชีทม
ี\ ก
ี ารถือครอง

A

B
C

ส่วนที) A แสดงหลักทรัพย์ทังP หมดทีถ
\ อ
ื ครองอยูใ่ นพอร์ตการลงทุน รายละเอียดดังนีP
\ ย่อหลักทรัพย์
Symbol
ชือ
Avail Vol (Avail Volume) จํานวนหลักทรัพย์ทส
ี\ ามารถส่งคําสัง\ ขายได ้
Avg (Average)
ราคาเฉลีย
\ ของหลักทรัพย์ทถ
ี\ อ
ื อยู่
Market (Market Price)
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ ณ ขณะนัน
P
%U.P/L (%Profit & Lost) กําไร / ขาดทุน ทีค
\ าดว่าจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
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\ หุ ้นนัน
หากต ้องการดูข ้อมูลทีล
\ ะเอียดกว่านีP ให ้แตะทีแ
\ ถวของชือ
P เพือ
\ ดูรายละเอียดเพิม
\ เติม

Available(Volume)
Actual (Volume)
Amount (Price)
Mkt Value
Unrealized P/L
%Unrealized P/L
Realized P/L

จํานวนหลักทรัพย์ทส
ี\ ามารถขายได ้
จํานวนหลักทรัพย์ที\ถอ
ื ครองทังP หมด
มูลค่าต ้นทุนของหลักทรัพย์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)
มูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์ (Actual Vol คูณด ้วย Mkt Price)
กําไร/ขาดทุนทีค
\ าดว่าจะได ้รับ (Mkt Value ลบด ้วย Amount)
กําไร/ขาดทุนทีค
\ าดว่าจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
กําไร/ขาดทุนทีเ\ กิดจากการขายหลักทรัพย์

สําหร ับอนุพ ันธ์
มีลก
ั ษณะการแสดง 2 แบบคือ แบบ Settlement (ราคาทีม
\ ก
ี าร settlement ทุกวัน) และแบบ Cost
(ราคาต ้นทุนจริง) จากปุ่ มด ้านบนซ ้าย ซึง\ มีรายละเอียดดังนีP

A

B

C
\ ย่อทังP หมดทีถ
ส่วนที) A แสดงชือ
\ อ
ื ครองอยูใ่ นพอร์ตการลงทุน รายละเอียดดังนีP
Symbol
Side
Avail (Avail Position)
Average Price
Average Cost
Market Price
Unrealized P/L

\ ย่อตราสารอนุพันธ์
ชือ
P /Short คําสัง\ ขาย)
ประเภทของคําสัง\ (Long คําสัง\ ซือ
จํานวนสัญญาทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ได ้
ราคาต ้นทุนจากการ Settlement เฉลีย
\ ต ้นวัน
ราคาต ้นทุนจริงเฉลีย
\ ต ้นวัน
ราคาตราสารอนุพันธ์ลา่ สุด
กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครองอยู่
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% Unrealized P/L
Realized P/L

กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครอง
อยู่ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ (Unrealized P/L คูณ 100 หารด ้วย
Amount)
กําไรหรือขาดทุนทีเ\ กิดจากการขายตราสารอนุพันธ์ในวันนัน
P

\ ย่อนัน
หากต ้องการดูข ้อมูลทีล
\ ะเอียดกว่านีP ให ้แตะทีแ
\ ถวของชือ
P เพือ
\ ดูรายละเอียดเพิม
\ เติม

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

มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ประเภท Options
มูลค่าต ้นทุนของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price
มูลค่าต ้นทุนของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Cost)
จํานวนสัญญาทีม
\ อ
ี ยูจ
่ ริง (Available Vol. บวกด ้วย
จํานวนสัญญาทีร\ อการจับคู)่
มูลค่าล่าสุดของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คุณด ้วย Mkt Price)
กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครองอยู่
กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครองอยู่
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ (Unrealized P/L คูณ 100 หารด ้วย Amount)
กําไรหรือขาดทุนทีเ\ กิดจากการขายตราสารอนุพันธ์ในวันนัน
P

P ๆ
ส่วน B กราฟแสดงภาพรวมของบัญชีนัน
ั ส่วนมูลค่าการลงทุนใน Portfolio ของตนเอง และสัดส่วนมูลค่าของแต่ละชือ
\ ย่อที\
ท่านสามารถดูสด
ถือครองได ้ โดยข ้อมูลจะแสดงในลักษณะของกราฟวงกลมและกราฟแท่งทีแ
\ สดง Unrealized Profit & Loss
\ ย่อทีอ
ของทุกชือ
\ ยูใ่ นบัญชี

-

\ ย่อภายในพอร์ตการลงทุน
กราฟวงกลม แสดงสัดส่วน ปริมาณของ Market Value ของชือ
\ ย่อ เป็ น
กราฟแท่งรายตัวแสดงสัดส่วน ปริมาณของกําไรหรือขาดทุนทีค
\ าดว่าจะได ้รับของชือ
เปอร์เซ็นต์ แต่ละตัว

ส่วน C ข้อมูลวงเงิน

Trading A/C

P หรือขายหลักทรัพย์
บัญชีสาํ หรับส่งคําสัง\ ซือ

ืP ขาย (A/C No.) ภายใต ้ Username เดียวกัน สามารถเปลีย
หากท่านมีหลายบัญชีซอ
\ น A/C ได ้โดยกดที\
ระบบจะแสดงบัญชีตา่ งๆของท่านให ้เลือก ตามตัวอย่างดังนีP
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ืP ขาย ระบบจะแสดงวงเงินในการส่งคําสัง\ ดังนีP
โดยการเลือกแต่ละบัญชีซอ
กรณีหล ักทร ัพย์
สําหร ับบ ัญชี Cash หรือ Cash Balance
P ขายจาก
Account No.
สําหรับเลือกบัญชีหลักทรัพย์ทต
ี\ ้องการใช ้ส่งคําสัง\ ซือ
Drop-down list
P ขายได ้
Line/PP
วงเงินคงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
Cash Balance
จํ า นวนเงิน สดที\ค งเหลือ อยู่ จริง ในบัญ ชี
[การแสดงข ้อมู ล
ดังกล่าวขึน
P อยูโ่ บรกเกอร์ทท
ี\ า่ นใช ้บริการ]
สําหร ับบ ัญชี Credit Balance
Account No.
Line/PP
EE
กรณีอนุพ ันธ์
Account No.
Line Avail
EE
Equity

P ขาย โดยเลือกได ้
สําหรับเลือกบัญชีที\ต ้องการใช ้ส่งคําสัง\ ซือ
จาก Drop-down list
P ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
สิน ทรั พ ย์ค งเหลือ ที\ส ามารถส่ง คํ าสั\ง ซืPอ / ขายได ้หลัง หัก เงิน
ประกัน
P ขาย ได ้จาก Dropสําหรับเลือกบัญชีที\ต ้องการใช ้ส่งคําสัง\ ซือ
down list
P ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
\ ามารถส่งคําสัง\ ซือ
สินทรัพ ย์คงเหลือ ที\สามารถส่ง คํา สั\งซืPอ / ขายได ้หลังหัก เงิน
ประกัน
มูลค่าสินทรัพย์ทังP หมด

b. Summary
P ขายของทังP สองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยคลิกทีป
นอกจากนีPทา่ นสามารถดูข ้อมูลสรุปการซือ
\ ม
ุ่
เลือก Summary แสดงข ้อมูลของหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบภาพรวมว่ามีกําไรและขาดทุนอย่างไร

A

B

ส่วน A แสดงภาพรวมของบัญชีทังP สองตลาดซึง\ รายละเอียดข ้อมูลหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ข ้างต ้น
Account No.
บัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีตราสารอนุพันธ์
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Unrealized P/L
Realized P/L

กําไรหรือขาดทุน ประมาณการของหลักทรัพย์หรือบัญชีตราสาร
อนุพันธ์ทย
ี\ งั ถือครองอยู่ (Mkt Value ลบด ้วย Amount)
กําไรหรือขาดทุนทีเ\ กิดจากการขายหลักทรัพย์หรือบัญชีตรา
สารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครองในวันนัน
P

ี\ า่ นได ้ลงทุนไว ้ โดยจะแสดงข ้อมูลดังนีP
ส่วน B แสดงข ้อมูลสรุปกําไรและขาดทุนของบัญชีทท
a. Market Value Chart แสดงยอดรวมของมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์รูปแบบ
กราฟวงกลม
b. %Unrealized Profit and Loss Chart แสดงกําไรหรือขาดทุนประมาณการของหลักทรัพย์และ
ตราสารอนุพันธ์ทย
ี\ ังถือครองอยู่ ในรูปแบบกราฟแท่ง
3.2 หน้ารายงานสถานะของคําสง) ั ทงหมด
ั9
(Order Status)
การแสดงผลสถานะของคําสัง\ ของแต่ละบัญชีทท
ี\ ่านครองอยู่ ซึง\ การแสดงผลจะแสดงตาม
กรณีหล ักทร ัพย์

P ขาย และรายละเอียดดังนีP
แสดงสถานะคําสัง\ ซือ
\ ย่อ
Symbol
ชือ
P แสดง “B” หรือขาย “S”
Side
ประเภทของคําสัง\ ซือ
Price
ราคาทีส
\ ง่ คําสัง\
Volume
จํานวนหลักทรัพย์ทส
ี\ ง่ คําสัง\
Status
สถานะของคําสัง\
ื\ หลักทรัพย์ทต
หากต ้องการดูข ้อมูลของสถานะของคําสัง\ เพิม
\ เติมให ้กดทีช
\ อ
ี\ ้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียด
ของข ้อมูลเพิม
\ เติม ดังนีP
Time
เวลาทีส
\ ง่ คําสัง\
Order (Order No.) หมายเลขของคําสัง\
P ขายนัน
Matched
จํานวน Volume ทีม
\ ก
ี ารจับคู่ ของคําสัง\ ซือ
P ๆ
P ขายนัน
Balance
จํานวน Volume คงเหลือทีย
\ ังไม่ได ้จับคูข
่ องคําสัง\ ซือ
P ๆ
P ขายนัน
Cancelled
จํานวน Volume ทีม
\ ก
ี ารยกเลิกของคําสัง\ ซือ
P ๆ
กรณีอนุพันธ์หากมีการส่ง Stop Order จะมีปมให
ุ่
้กดเพือ
\ ดูข ้อมูลเพิม
\ เติม
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การยกเลิกคําสง) ั (Cancel Order)
ท่านสามารถยกเลิก (Cancel)
ระบบจะแสดงสัญ ลัก ษณ์
ยกเลิกคําสัง\ ได ้ครังP ละมากกว่า 1 คําสัง\ )

คํ าสั\ง ซืPอขาย ที\ยัง ไม่ถูก จั บคู่ หรือ ยั ง จั บคู่ไ ม่หมดได ้ โดยกดปุ่ ม
ที\ห น า้ รายการคํ า สั\ง ที\ ยัง สามารถยกเลิก ได ้ (สามารถทํ า การ

P ขายใด ให ้กดทีแ
เพือ
\ แสดง
หากต ้องการยกเลิกคําสัง\ ซือ
\ ถวของคําสัง\ ทีต
\ ้องการยกเลิก ให ้แสดง
P ขาย
ความต ้องการทีจ
\ ะ Cancel แล ้วกดยืนยันทีป
\ ม
ุ่ “Submit to cancel x orders” (x คือ จํานวนของคําสัง\ ซือ
ทีต
\ ้องการยกเลิก)

ระบบจะ Pop-up หน ้าจอเพือ
\ เป็ นการยืนยันพร ้อมใส่รหัส PIN หากต ้องการยืนยันการยกเลิกคําสัง\ ให ้
กดปุ่ ม Submit
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การเรียกดูคําสง)ั ทีจ
) ับคูแ
่ ล้ว (Deal Data)
P
ท่านสามารถเรียกดูข ้อมูลรายละเอียดของคําสัง\ ทีจ
\ ับคูแ
่ ล ้ว หรือยังจับคูไ่ ม่หมดได ้ โดยกดทีค
\ ําสัง\ ซือ
ขายนัน
P ๆ ให ้เป็ น Highlight แล ้วกดปุ่ ม Deal data จะพบหน ้าจอซึง\ แสดงข ้อมูลดังต่อไปนีP

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

หมายเลข Deal
หมายเลข Trader ID
จํานวนหลักทรัพย์ทไี\ ด ้รับการจับคู่
ราคาทีเ\ กิดการจับคู่
เวลาทีไ\ ด ้รับการจับคู่

9 ขายรายว ันทงหมด
ั9
(Deal Summary)
3.3 หน้าสรุปสถานะซือ
แบ่งออกเป็ นการแสดงผลดังนีP
a. แบบรายบ ัญชี ท่านสามารถเลือกราย A/C No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซึง\ ระบบจะสามารถ
แสดงผลตามประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัต ิ
กรณีหล ักทร ัพย์

P ขาย และรายละเอียดดังนีP
แสดงสถานะคําสัง\ ซือ
\ ย่อ
Symbol
ชือ
P แสดง “B” หรือขาย “S”
Side
ประเภทของคําสัง\ ซือ
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Volume

จํานวนหลักทรัพย์ทส
ี\ ง่ คําสัง\

หากต ้องการดูข ้อมูลทีล
\ ะเอียดกว่านีP
Price
Amount
Total Fee
Vat
Buy Amount
Sell Amount
Net Paid/Received

\ ย่อนัน
ให ้แตะทีแ
\ ถวของชือ
P เพือ
\ ดูรายละเอียดเพิม
\ เติม
ราคา
มูลค่ารวม (Vol x Price)
ค่าบริการเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
ภาษี หก
ั ณ ทีจ
\ า่ ยจากค่าบริการ
P (Amount + Total Fee+ VAT)
มูลค่าซือ
มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT)
P ขายรวมทังP วันทีต
มูลค่าซือ
\ ้องได ้รับหรือจ่าย

กรณีทเี) ลือกดูขอ
้ มูลของบ ัญชีหล ักทร ัพย์

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

\ ย่อหลักทรัพย์
ชือ
P /Sell คําสัง\ ขาย)
ประเภทของคําสัง\ (Buy คําสัง\ ซือ
ปริมาณหลักทรัพย์ทม
ี\ ก
ี ารจับคู่
ราคา
มูลค่ารวม(Vol x Price)
ค่าบริการเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
ภาษี หก
ั ณ ทีจ
\ า่ ยจากค่าบริการ
P (Amount + Total Fee+ VAT)
มูลค่าซือ
มูลค่าขาย (Amount - Total Fee - VAT)
P ขายรวมทังP วันทีต
มูลค่าซือ
\ ้องได ้รับหรือจ่าย

กรณีทเี) ลือกดูขอ
้ มูลของบ ัญชีตราสารอนุพ ันธ์
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Symbol
Side
Position
Vol
Amount (Baht)
Total

\ ย่อตราสารอนุพันธ์
ชือ
P /Short=คําสัง\ ขาย)
ประเภทของคําสัง\ (Long=คําสัง\ ซือ
Open เปิ ดสัญญา
Close ปิ ดสัญญา
จํานวนสัญญา
มูลค่ารวมทังP หมด (Cost + ค่า Fee +ค่า Vat - W/H)
P ขายรวมทังP วัน
มูลค่าซือ

\ ย่อนัน
หากต ้องการดูข ้อมูลทีล
\ ะเอียดกว่านีP ให ้แตะทีแ
\ ถวของชือ
P เพือ
\ ดูรายละเอียดเพิม
\ เติม
Cost
Fee (Comm.)
VAT
W/H

ราคา
\
ค่าบริการ ค่าคอมมิชชัน
ภาษี หก
ั ณ ทีจ
\ า่ ยจากค่าบริการ
ค่า With Holding Tax

9 ขายทีถ
) ูกจ ับคูข
่ องทงสองตลาดหล
ั9
ักทร ัพย์และตราสาร
b. แบบ Summary : รวมสรุปการซือ
อนุพ ันธ์
P ขายของทังP สองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยคลิกทีป
นอกจากนีPทา่ นสามารถดูข ้อมูลสรุปการซือ
\ ม
ุ่
สองบัญชี

P ขายทังP
เลือก Summary แสดงข ้อมูลของหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบภาพรวมว่ามีสรุปการซือ
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Account No.

บัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีตราสารอนุพันธ์

ซึง\ หากต ้องการดูรายละเอียดของแต่ละ บ/ช สามารถทําได ้ 2 วิธด
ี งั นีP
1. แตะที\ Account No. ทีส
\ นใจ
P ขาย
2. เลือกจาก Drop down list ของ Account No. ส่วนของการส่งคําสัง\ ซือ
Net Paid/Received (Baht)
ยอดรับและจ่ายของบัญชีในวันนัน
P
Fee & VAT
ค่าบริการทังP หมดรวมกับภาษี มล
ู ค่าเพิม
\
P ขายรวมของทังP บัญชีหลักทรัพย์และบัญชีตรา
Total Deal Summary
มูลค่าซือ
สารอนุพันธ์
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4. Settings - ตงค่
ั9 าต่างๆ

Settings เป็ นเมนูสาํ หรับการตังP ค่าการใช ้งานต่างๆ ของ Streaming เมีอ
\ เข ้าใช ้งานครังP แรกระบบจะ
กําหนดค่าเป็ น Default ตังP ต ้น ท่านสามารถตังP ค่าได ้ตามนีP
P ขายให ้เป็ นการซือ
P หลักทรัพย์แบบ NVDR
1. NVDR
เลือกการซือ
P ขาย เมือ
2. Save PIN เลือกให ้ระบบมีการจํารหัสการซือ
\ ทําการส่งคําสัง\ ครังP ต่อไป ท่านไม่จําเป็ นต ้องใส่
P ขายอีก จนกระทั\ง Logout หรือ Session Time Out
รหัสการซือ
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P ขาย หากท่านเลือกให ้มี
3. Confirmation pop-up
เลือกให ้มี Pop-up ข ้อความยืนยันการซือ
ข ้อความยืนยัน เมือ
\ ท่านทําการส่งคําสัง\ ท่านจะพบหน ้าจอ Pop-upให ้ยืนยันการส่งคําสัง\
P ขายโดยอัตโนมัต ิ โดยดึงจาก Best Bid หรือ
4. Auto Fill-Price
กําหนดให ้ระบบใส่ราคาในการซือ
P หรือขาย) และจะมีการใส่ราคาอัตโนมัตก
Best Offer (ขึน
P อยู่กบ
ั คําสัง\ ว่าเป็ นการส่งคําสัง\ ซือ
ิ ็ตอ
่ เมือ
\ อยูใ่ น
กรณีตอ
่ ไปนีP
• มีการเลือกหลักทรัพย์ในหน ้า Market Watch ในขณะทีเ\ ลือกดูข ้อมูล Bid/Offer อยู่
• กดปุ่ ม Buy/Sell เมือ
\ ดูหลักทรัพย์ในหน ้า Quote อยู่
สามารถเลือก ON ให ้ระบบทํางานตามทีท
\ ่านเลือก หรือเลือก OFF กรณีทย
ี\ กเลิกการทํางาน
5. Chart Style ปรับเปลีย
\ นสีการแสดงผลของ Chart (Graph หน ้า Summary และ หน ้าจอ Quotes)
6. Mobile Alert กําหนดให ้ส่ง SMS เตือนเมือ
\ คําสัง\ ทีส
\ ง่ (จากบัญชี A/C No ทีแ
\ สดง) ได ้รับการจับคู่ ซึง\
ประกอบด ้วยการตังP ค่า 3 ส่วน คือ
6.1 Mobile Alert ตังP ค่าการทํางานของ Mobile Alert ของระบบ SETTRADE
6.2 Alert Channel ตังP ค่าเบอร์โทรศัพท์ทต
ี\ ้องการให ้ระบบส่ง SMS ไป เมือ
\ สถานะคําสัง\ ได ้รับการจับคู่
• หากยังไม่มก
ี ารตังP ค่า ระบบจะแสดง N/A ในส่วน Alert Channel ซึง\ สามารถทําการตังP ค่าได ้
โดย

1. เลือกปุ่ ม

ซึง\ จะพบหน ้าจอสําหรับตังP ค่าเบอร์โทรศัพท์

2. ตังP ค่าเบอร์โทรศัพท์ โดยการกําหนดหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
\ นทีจ
\ ํานวน 10 หลักติดต่อกัน
จะพบกับหน ้าจอแสดงขัน
P ตอนการลงทะเบียน
จากนัน
P กดปุ่ ม
ใช ้บริการ Moblile Alert ร่วมกับเซ็ทเทรด ดังนีP
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•

2.1 กดปุ่ ม Confirm จากนัน
P จะได ้รับ SMS จาก SETTRADE
2.2 ท่าน ต ้องforward SMS ทีไ\ ด ้รับไปหมายเลขเบอร์ ทีร\ ะบุใน SMS จากนัน
P จะได ้รับ SMS
ยืนยันการให ้บริการจากระบบ SETTRADE อีกครังP
หากตังP ค่าเรียบร ้อยแล ้ว จะแสดงเบอร์โทรศัพท์ทไี\ ด ้ตังP ค่าไว ้ ในส่วน Alert Channel

6.3 Order Alert เงือ
\ นไขในการส่ง SMS เมือ
\ คําสัง\ ได ้รับการจับคู่
• Off
ไม่สง่ SMS ใดๆ
• Partially
ส่ง SMS เมือ
\ สถานะของคําสัง\ ได ้รับการจับคูบ
่ างส่วน (Partially Matched)
• Fully
ส่ง SMS เมือ
\ สถานะของคําสัง\ ได ้รับการจับคูท
่ ังP หมด (Fully Matched)
6.4 Change Pin การเปลีย
\ นรหัสที\ใช ้ในการซืPอขาย ซึง\ โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
ึP มาเพือ
\ ให ้
P ขายอันใหม่
กรอกและยืนยันรหัสสําหรับการซือ

6.5 Change Password การเปลีย
\ นรหัส Password ซึง\ โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
ึP มาเพือ
\ ให ้กรอก
และยืนยันรหัส Password อันใหม่

6.6 Always-On Mode
6.7 User Manual

บังคับให ้เครือ
\ งไม่พักหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ
คูม
่ อ
ื การใช ้งานโปรแกรม
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