
 

 

1 

 

USER MANUAL 

 

efin Trade+  
For PC 

 

 

                           

 

 

 

 



 

 

2 

Project Name   :  User Manual efin Trade+ PC (Equity only) 
Version  :  1.1.8 
Date  :  12/04/2023 
Revision History 

C = Created    A = Added M = Modified D = Deleted     
Date 

Started 
Date Finished Version CAMD Description Author 

17/04/2015 30/04/2015 1.0.0 M User Manual efin Trade Plus PC Mr. Natthakit Y. 
06/05/2015 06/05/2015 1.0.1 M User Manual efin Trade Plus PC Ms. Tanakarn T. 
07/11/2016 14/11/2016 1.1.0 A, M Change Menu Sasinant J. 
07/02/2017 07/02/2017 1.1.1 A Add Portfolio Management Sasinant J. 
10/02/2017 14/02/2017 1.1.1 M User Manual efin Trade Plus PC Ms. Pailin W. 
24/02/2017 24/02/2017 1.1.2 A Add Edit NAV Ms. Pailin W. 
14/07/2017 14/07/2017 1.1.3 M New Portfolio Management Ms. Pailin W. 
10/08/2017 11/08/2017 1.1.4 D, M Deleted Financial Grade and 

Beta Analysis 
Kamolphan P. 

06/12/2017 06/12/2017 1.1.5 M User Manual efin Trade Plus PC Kamolphan P. 
04/07/2018 04/07/2018 1.1.6 A SETCLMV, SETTHSI Kamolphan P. 
12/04/2019 24/04/2019 1.1.7 M Menu Market Kamolphan P. 
06/04/2023 12/04/2023 1.1.8 A,M,D Support Nasdaq 

- Delete Menu Portfolio Clearing 
- Delete Menu Portfolio 
Management 
- Delete Menu View Order by 
Stock 
- menu My list  
    >> update 10 bid/offer  
    >> Change Design 
    >> Delete field Par 
    >> Delete field Spread 
- menu Stock in play  
    >> update 10 bid/offer  
- menu View Odd Lot  
    >> update 10 bid/offer  
- menu bar trade 

Neeranuch I. 
Voraya H. 



 

 

3 

    >> Add Validity 
    >> Add Expire Date 
- menu Portfolio  
    >> delete Column F-Score 
- menu view order (Deldata) 
    >> Add Validity 
    >> Add Expire Date 
- menu Autotrade 
    >> Delete bar Type 4 
    >> Delete bar Type MM 
    >> Delete bar Type PZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

สารบัญ 

รู้จักโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต .................................................................................................................. 6 

แนะนำฟังกช์ันเด่น ................................................................................................................................................................ 7 

หน้าจอ efin Trade+ .......................................................................................................................................................... 8 

My List (หน้าจอติดตามสภาวะตลาดและหลักทรัพย์ท่ีสนใจ) (Hotkey: F2) .................................................................... 11 

TRICK ในการใช้หน้าจอ MY LIST ................................................................................................................................. 25 

Portfolio (พอร์ตการลงทุนและข้อมูลบญัชีซื้อขาย) (Hotkey: F8) .................................................................................. 27 

PORTFOLIO ................................................................................................................................................................... 28 

1. Profit/Loss (ประเมนิผลกำไร/ขาดทุน) ................................................................................................................ 28 

2. Realize Profit/Loss (ผลกำไร/ขาดทุนตามจริง) ................................................................................................. 29 

3. Confirm by Stock (แสดงรายการซ้ือ/ขายแยกตามรายหลักทรัพย์) ................................................................. 31 

4. Confirm Summary (สรุปรายการซ้ือ/ขายของลูกค้าตามหลักทรัพย์ท่ีจับคู่ได้) ................................................. 32 

5. Credit Balance (ข้อมูลบัญชีเครดิตบาลานซ์) ..................................................................................................... 33 

HOLDINGS CHART ........................................................................................................................................................ 37 

View Order (รายการคำสั่งซื้อขาย) (Hotkey: F6) .......................................................................................................... 38 

VIEW ORDER BY TRANSACTIONS .................................................................................................................................. 38 

Cancel Order (การยกเลกิคำสัง่ซ้ือ/ขาย) ..................................................................................................................... 41 

Search Order .................................................................................................................................................................. 42 

Deal Data (รายละเอียดของ Order) ............................................................................................................................. 43 

Edit Order (การแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย) ............................................................................................................................. 46 

History (ประวัติการแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย) ........................................................................................................................ 47 

Auto Trade (การส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ) .......................................................................................................................... 48 

AUTO TRADE TYPE 1 (SIMPLE AUTO TRADE) ............................................................................................................. 49 

AUTO TRADE TYPE 2 (GROUP CONDITIONS) .............................................................................................................. 52 

AUTO TRADE TYPE DOLLAR COST AVERAGE (DCA) .................................................................................................. 56 

Market (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5) ..................................................................................................................... 63 

1. MARKET INFORMATION ............................................................................................................................................ 63 

2. RANKING .................................................................................................................................................................. 68 

3. BIDS ......................................................................................................................................................................... 78 

Summary (ตราสารในแต่ละกลุม่) (Hotkey: F3) ............................................................................................................. 81 



 

 

5 

1. STOCK IN PLAY (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน)..................................................................................................... 81 

2. SALE BY PRICE (สรุปรายการซ้ือขาย ณ ราคาต่างๆ) .............................................................................................. 83 

3. SALE BY TIME (แสดงรายการซ้ือขายตามเวลา) ..................................................................................................... 84 

4. VIEW ODDLOT (ข้อมูลของหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหลักทรัพย์) ....................................................................... 85 

News ................................................................................................................................................................................. 86 

Graph ................................................................................................................................................................................ 87 

Finance ............................................................................................................................................................................. 88 

More .................................................................................................................................................................................. 89 

SET NEWS ................................................................................................................................................................... 89 

BATCH ORDER .............................................................................................................................................................. 90 

กล่องส่งคำสั่งซ้ือขาย (Bar Trade) .................................................................................................................................... 92 

แบบท่ี 1 : EFIN TRADE STYLE ....................................................................................................................................... 92 

แบบท่ี 2 : QUICK TRADE STYLE ................................................................................................................................... 94 

แบบท่ี 3 : TRADE STYLE MM ...................................................................................................................................... 95 

Order Transaction ......................................................................................................................................................... 98 

Short Sell / Cover Short Sell Order (คำสั่งขายแบบ SBL) ...................................................................................... 100 

Options (การต้ังค่าต่างๆ) ............................................................................................................................................... 101 

GENERAL .................................................................................................................................................................... 102 

VIEW ORDER ............................................................................................................................................................... 103 

HOTKEY ...................................................................................................................................................................... 104 

CONNECTION .............................................................................................................................................................. 104 

ERROR ........................................................................................................................................................................ 105 

ABOUT ....................................................................................................................................................................... 105 

Buy/Sell Option (การต้ังค่าการส่งคำสั่งซื้อขาย) .......................................................................................................... 106 

Smart One Click ........................................................................................................................................................... 109 

Price Alert on PC & Mobile Notification ................................................................................................................ 111 

 
 

 

 



 

 

6 

 

รู้จักโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
การลงทุนหลักทรัพย์ด้วยระบบการส่งคำสัง่ซื้อขายผ่าน Internet ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้

ลงทุน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็สามารถเห็นราคาซื้อขาย และส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น 
และยังสามารถใช้ข้อมูลการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย  

โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกท่านในการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเปิดหลายหน้าจอ ท่านสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านในตลาดหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะ
ช่วยท่านในการบริหารจัดการลงทุนของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งรายละเอียดฟังก์ชันเด่นของ efin Trde Plus สามารถดูได้ที่เมนู แนะนำฟังกช์ันเด่น 
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แนะนำฟังก์ชันเด่น 
 

efin Trade+ โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมและ

หลากหลายมากที่สุด ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยฟังก์ชันท่ีไม่เหมือนใคร อาทิเช่น 

1. Batch Order ฟังก์ชันส่งคำสั่งเป็นชุดชุดละ 50 คำสั่ง (แบบ Basket Order)  

2. Notification on Mobile ระบบส่งข้อความ/ Alert ผา่นมือถือ (Android, iPhone/iPad) 

3. Holding Chart ที่แสดงสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์เพื่อวิเคราะห์พอร์ตดูการกระจายความเสี่ยงการถือครองแบบราย

หลักทรัพย์และราย Sector พร้อมกับเพิ่มรายงานแบบ Projected Profit/Loss แบบแบ่งตาม Sector เพื่อช่วยแยก

หลักทรัพย์ออกเป็นสัดส่วน 

4. Bar Trade กล่องส่งคำสั่งซื้อขาย มีให้เลือกใช้ตามสไตล์ที่เป็นคณุถงึ 3 รูปแบบ  

5. Smart One Click ส่งคำสั่งโดยเมาส์ ง่ายรวดเร็ว ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว 

6. Auto Trade (เป็นฟังก์ชันพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดสิทธิ์ใช้งานก่อน) การส่งคำสั่งแบบ Auto โดยกำหนดเง่ือนไขไว้

ล่วงหน้า ถ้ามีเง่ือนไขใดตรงตามที่กำหนดไว้ คำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังตลาดฯ ทันท ี

7. efin Tools เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ประกอบด้วย 

- Chart เป็นการนำ Chart ของ efinanceThai มาแสดงสามารถดไูดอ้ย่าง Real Time 

- Finance แสดงข้อมลูทางด้านการเงินของหลักทรัพย ์

- News เป็นการนำข่าวของหลักทรพัย์ใน Portfolio และใน Favorite มาแสดง 
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หน้าจอ efin Trade+ 
 

เมื่อเปิดโปรแกรม efin Trade+ ขึ้นมาจะพบหน้าจอ ที่จัดไว้ดังรูป โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี ้
 

 

 

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลของดัชนีและสถานะของตลาดฯ 

 

แสดงรายละเอียดดงันี ้

หมายเลข 1 

ข้อมูลของ SET จะประกอบไปด้วย  

▪ MKT Status   คือ Market Status 
▪ Index   คือ SET Index ของ SET 
▪ Change   คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
▪ %Change   คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
▪ Value  คือ มูลค่าการซื้อขาย ของ SET  

 

ส่วนท่ี1 

ส่วนท่ี2 

สว่นท่ี3 

ส่วนท่ี4 



 

 

9 

หมายเลข 2        

  แสดงเวลาปัจจุบัน 

หมายเลข 3 

                           กล่องจดหมายการแสดง Message ของ Symbol Alert 

หมายเลข 4 

                           การแสดง Mode ของ Connection  

▪ Push คือ การแสดงข้อมลูแบบ Real Time 
 
 
ส่วนที่ 2 : แสดงรายการจับคู่ Ticker, Smart One Click และการปรับแต่งโปรแกรม 

  

ปุ่ม T, S คือ การให้หน้าจอแสดงหน้า Ticker หรือ Smart one Click  
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ถ้ากด T หน้าจอจะแสดงเป็น Ticker ดังรูป       ถ้ากด S หน้าจอขวามือจะแสดงเป็น Smart One Click ดังรูป 

                      
 
***รายละเอียดของ Smart One Click จะอธิบายในหัวข้อ Smart One Click ถัดไป 

  สำหรับเชื่อมต่อมายัง Facebook ของ efin 

    ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆของ Program ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ Options ถัดไป 

   สำหรับออกจากโปรแกรม 
 
 
ส่วนที่ 3 : หน้าแสดง Template ของหน้าจอต่างๆ 

โดยจะมีเมนสูำเร็จรูปที่ออกแบบจัดเรียงไว้แล้วท้ังสิ้น 10 เมนูดังนี ้

หมายเหตุ : แต่ละบริษัทหลักทรัพย์อาจมีเมนูที่แตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับสิทธิการใช้งาน 
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My List (หน้าจอติดตามสภาวะตลาดและหลักทรพัย์ที่สนใจ) (Hotkey: F2)  

 

สำหรับดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดี

ที่สุด อีกทั้งยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด และราคาปิดของวันทำการก่อน 

เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อีกด้วย   

รวมทั้งยังสามารถดูข้อมูลของหลักทรัพย์ในตลาดได้ว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด 

และตกลงกันได้ในราคาและปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย เป็นหน้าจอที่ทำให้สามารถ

ติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่น

ที1่ 

สว่น

ที2่ 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นการแสดงข้อมลูทั่วไปของหลักทรัพยซ์ึง่ประกอบดว้ยข้อมูลต่างๆดังนี ้

 

 
 
 
หมายเลข 1 

Symbol   คือ ส่วนของการกรอก และแสดงช่ือหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol 
   ทำใหส้ะดวกในการค้นหา 
Last   คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุด  
Change   คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ/ขายลา่สดุ หักกบัราคาปิดเมือ่วันทำการก่อน  
   (Last Price – Prev) 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คำนวณจาก (Change/Prev)*100 
Avg   คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันน้ัน 
Sector   คือ ช่ือหมวดธุรกิจทีส่ังกัด 
ดัชนี Sector   คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจที่สังกัด 
Change Sector   คือ ราคาเปลี่ยนแปลงของดัชนีหมวดธุรกิจเทียบกับวันก่อนหน้า 
%Change Sector   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ 
 

หมายเลข 2 : Best Bid/Offer 

Bid Volume   คือ ปริมาณการเสนอซื้อท่ีระดับราคาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก 
Bid Price   คือ ราคาเสนอซื้อทีด่ทีีสุ่ด 10 อันดับแรก 
Offer Price   คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 10 อันดับแรก 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขายท่ีดีที่สดุ 10 อันดับแรก 
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%Bid   คือ เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ 
%Offer   คือ เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย 

 
 
หมายเลข 3: Stock Information 

OpnVol   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ  
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปดิตลาดฯ คำนวณจาก 

   (OpenVolume/MainVolume) *100  
   จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนสุดและแสดงเป็นสเีหลือง 

BuyVol   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ 
%BuyVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ คำนวณจาก 

   (BuyVolume/MainVolume) *100 
   จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนกลางและแสดงเป็นสีเขียว 

SelVol   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume   คือ เปอร์เซนต์ของปรมิาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย คำนวณจาก 

   (SellVolume/MainVolume) *100  
   จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งลา่ฃสุดและเป็นสีแดง 

Prev   คือ ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า 
Flag   คือ เครื่องหมายที่ตดิบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
IM (Initial Margin)  คือ อัตราการกู้ยมืเริม่ต้น 
%CMPR  คือ ข้อมูลหลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซื้อขายในรอบวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 

วันท่ีผ่านมาสูงสุด 
Project Close   คือ ราคาทีค่าดว่าจะเป็นราคาปิด 
H/L 52 W   คือ ราคาหลักทรัพย์สูงสดุและต่ำสดุ 52 สัปดาห ์
Open1/2   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเชา้/ภาคบ่าย 
High/ Low   คือ ราคาซื้อและขายสูงสุดของวันน้ัน/ราคาซื้อและขายต่ำสุดของวันน้ัน 
Ceil/ Floor   คือ ราคาเพดาน/ราคาพื้น 
Prj. Vol   คือ จำนวนที่คาดว่าจะเกดิการจบัคู่ตอนตลาดเปดิ 
Main Deals   คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Main Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Main Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Biglot Deals   คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ ่
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ ่
Biglot Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ ่
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หมายเลข 4 : Last sale 

B/S   คือ Side ที่เกิดการจับคู ่
    S = SELL (แสดงค่าเป็นสีแดง) 
    B = BUY (แสดงค่าเป็นสีเขียว) 
    หาก Side  = “ “  หมายถึง การจับคู่ตอนเปิดตลาดฯ 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ซือ้/ ขายล่าสดุ 
Price   คือ ราคาล่าสุดที่ทำการซื้อ/ ขาย ล่าสดุ 
Time   คือ เวลาที่ทำการซื้อ/ ขายล่าสุด แสดงเป็น ช่ัวโมง: นาที: วินาที 

 
หมายเลข 5 

      Volume Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนคิ ด้วยปริมาณการซือ้ขาย 

 
 
หมายเลข 6 

  News แสดงข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกบัหลักทรัพย์ตวัทีส่นใจ 
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หมายเลข 7 

     ดูข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบ Graph  

 
 
หมายเลข 8 

    Graph แสดงราคา แบบ Intraday เพื่อดูแนวโน้มรายการซื้อขาย ณ วันน้ันๆ 
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ส่วนที่ 2 : Selection 

 

ในส่วนของ Selection จะประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี ้

➢ My Port 
➢ Favorites 
➢ SET 
➢ MAI 
➢ Warrant 
➢ Derivative Warrant 
➢ %CMPR 

 

My Port (แสดงข้อมูลหลักทรัพยใ์น Portfolio) 

เป็นการนำข้อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนี้จะบอกถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นในหน้าจอนี ้
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Favorites (กลุ่มหลักทรัพย์ทีส่นใจ) 
จัดกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์และแบ่งกลุ่มที่สนใจได้เป็น 5 กลุ่ม 

(Favorite 1 – Favorite 5) โดยสามารถเพิ่มรายชื่อในกลุ่มได้โดยกดปุ่ม Home ที่คีย์บอร์ดเพื่อให้ Cursor มาอยู่ทีช่่อง Symbol 
และสามารถใส่ช่ือหลักทรัพย์ได้ หรือ กดปุ่ม “Add” และลบรายช่ือในกลุ่มได้โดยเลือกรายช่ือท่ี ต้องการและกดปุ่ม “Delete” 

 
SET  

 การแสดงข้อมลูหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
สามารถดูข้อมูลได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้
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ในสว่นของเมนู SET จะแสดงข้อมลูรายละเอียดหลักทรัพย์เฉพาะของตลาด SET โดยแบ่งเป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดังน้ี 

➢ Most Active Value  การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มมีลูค่าการซื้อ/ขายมากท่ีสดุ 40 อันดับแรก 
➢ Most Active Volume  การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ปีรมิาณการซื้อ/ขายมากที่สดุ 40 อันดับแรก 
➢ Most Active Gainer การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิม่ขึ้นมาก 

ที่สุด 40 อันดับแรก (ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้) 
➢ Most Active Loser การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาก 
    ที่สุด 40 อันดับแรก (ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์ลดลง) 
➢ Benefit  แสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag 
➢ Turnover List  แสดงหลักทรัพย์ท่ี ติด Turnover List Flag (ไม่รองรับ Freewill) 
➢ SECTOR  แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละหมวดธรุกิจ 

 

รายละเอียดเมนูย่อยของ SET 

Most Active Value (หลักทรัพย์ทีม่ีมูลคา่การซื้อ/ขายมากทีสุ่ด) 

แสดงรายการหลักทรัพย์ของตลาด SET ที่มีมูลค่าการซื้อ/ขายมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นๆ กำลังเป็นที่สนใจ

ของหมู่นักลงทุนทัง้หลาย หน้าจอน้ีจะแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อ/ขายมากท่ีสุด 40 อันดับแรก นอกจากนี้จะบอกถึง

ค่าเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพือ่ให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้น  
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Most Active Volume (หลักทรัพย์ที่มีปรมิาณการซื้อ/ขายสูงสดุ) 
แสดงรายการหลักทรัพย์ของตลาด SET ที่มีปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด ซึ่งแสดงว่ากำลังเป็นที่สนใจของหมู่นักลงทุน

ทัง้หลาย หน้าจอน้ีจะแสดงอันดับหลักทรัพยท์ี่มปีริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด 40 อันดับแรก นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลง
ของหลักทรัพยเ์ทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้น 

 

Most Active Gainers (หลักทรพัย์ท่ีราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากท่ีสุด) 

แสดงรายการหลักทรัพย์ของตลาด SET ทีม่ีราคาที่สูงขึน้มากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันทำการก่อน ซึ่งอาจจะบ่งช้ีว่า

หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ดีขึน้ หรือต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่นั้น อยู่ในกลุ่มทีม่ีอตัราการเปลีย่นแปลงของราคา

สูงหรือไม่ ซึง่หน้าจอน้ีจะแสดงอันดับหลักทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์พิม่ขึ้นมากทีสุ่ด 40 อันดับแรก  
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Most Active Loser (หลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด) 
แสดงรายการหลักทรัพย์ของตลาด SET ที่มีราคาต่ำลงมากที่สดุเมื่อเทียบกับราคาปดิวันทำการก่อน ซึง่อาจจะบ่งช้ีว่า

หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ั้น อยูใ่นกลุ่มทีม่ีอัตราการเปลีย่นแปลงของราคา

ต่ำหรือไม่ ซึง่หน้าจอน้ีจะแสดงอันดับหลักทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นตล์ดลงมากที่สดุ 40 อันดับแรก  

 

Benefit (หลักทรัพย์ที่ตดิ Benefit Flag) 

หน้าจอสำหรับแสดงหลักทรัพย์ที่ติด Benefit Flag คือ หลักทรัพย์ที่มีการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์  

 

 
Turnover List (หลักทรัพย์ที่ติด Turnover List Flag) 

เป็นหน้าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใดบ้างที่ติด Turnover List Flag คือ หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อด้วยเงินสดวางล่วงหน้าเต็ม

จำนวน (Cash Balance Account) ซึ่งหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของกระดานหลัก 
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SECTOR (แสดงหลักทรัพย์แยกตามหมวดธรุกิจ) 

เป็นหน้าจอท่ีแสดงวา่ในแตล่ะ Sector ประกอบด้วยหลักทรัพย์ใดบา้ง ซึ่งหน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด SET 

 

เมน ูMAI (แสดงรายการหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาด MAI ในรูปแบบเงื่อนไขต่างๆ) 

 

 
เมนยู่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังนี ้
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ในส่วนของเมนู  MAI จะแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ในตลาด MAI โดยแบ่งเป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดังนี ้

➢ Most Active Value  การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีมลูค่าการซื้อ/ขายมากทีส่ดุ 40 อันดับแรก 
➢ Most Active Volume  การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ปีรมิาณการซื้อ/ขายมากท่ีสดุ 40 อันดับแรก 
➢ Most Active Gainer การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิม่ขึ้นมาก 

ที่สุด 40 อันดับแรก (ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น) 
➢ Most Active Loser การแสดงอันดับหลักทรัพย์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาก 
    ที่สุด 40 อันดับแรก (ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์ลดลง) 
➢ SECTOR  แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละหมวดธรุกิจ 

 

Warrant (การแสดงอันดับ Warrant ในเงื่อนไขต่าง ๆ) 

 

 
เมนยู่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังนี ้

 

ในส่วนของเมนู Warrant จะแสดงอันดับ Warant ในเงือ่นไขต่างๆ  ดงันี ้

➢ Most Active Value  การแสดงอันดับ warrant ที่มีมลูค่าการซื้อ/ขายมากท่ีสดุ   
➢ Most Active Volume  การแสดงอันดับ warrant ที่มปีรมิาณการซื้อ/ขายมากท่ีสุด   
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➢ Most Active Gainer การแสดงอันดับ warrant ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิม่ขึ้นมาก 
    ที่สุด (ราคาซื้อขายเปอรเ์ซ็นต์เพิม่ขึ้น) 
➢ Most Active Loser การแสดงอันดับ warrant ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาก 
    ที่สุด (ราคาซื้อขายเปอรเ์ซ็นตล์ดลง) 

 
Derivative Warrant (การแสดงอันดับหลักทรัพย์ประเภท DW ในเงื่อนไขต่าง ๆ) 

 (เฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHsec, Yuanta, Nomura และ MBKET) 

 

 
 
เมนยู่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังน้ี 

 

ในส่วนของเมนู Derivative Warrant จะแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant โดยแบ่งเป็นหน้าจอ

ย่อยๆ ดังนี ้

➢ Most Active Value  การแสดงอันดับ Derivative Warrant ที่มีมูลค่าการซื้อ/ขายมากท่ีสดุ   
➢ Most Active Volume  การแสดงอันดับ Derivative Warrant ทีม่ีปริมาณการซือ้ขายสูงสดุ   
➢ Most Active Gainer การแสดงอันดับ Derivative warrant ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
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     เพิ่มขึ้นมากที่สดุ (ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นตเ์พิ่มขึน้) 
➢ Most Active Loser การแสดงอันดับ Derivative warrant ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
    ลดลงมากที่สุด (ราคาซื้อขายเปอรเ์ซ็นต์ลดลง) 
 

โดยแต่ละรายการจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
Symbol   คือ ช่ือย่อหลักทรัพย์  
Last   คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุดทีเ่กดิขึ้น      

   หมายถึง ราคาทีเ่กดิการจับคู่มากกว่าราคาก่อนหน้า 
           หมายถึง ราคาที่เกดิการจับคู่น้อยกว่าราคาก่อนหน้า 
Chg   คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ/ขายลา่สดุหักกับราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน  
   (Last Price – Prev)  
   (สามารถกดสลับที ่Title Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Chg <> %Chg) 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คำนวณจาก (Change/Prev) *100  
   (สามารถกดสลับที่ Title Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Chg <> %Chg) 
PO (PrjOpen)   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปดิ  
   (สามารถกดสลับที่ Title Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Avg <>PO <>PC) 
PC (PrjClose)   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด  
   (สามารถกดสลับที่ Title Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Avg <>PO <>PC) 
Avg (Average)   คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน  
   (สามารถกดสลับที่ Title Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Avg <>PO <>PC) 
BidVol   คือ ปริมาณทีเ่กิดการเสนอซื้อของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขาย 
OfferVol   คือ ปริมาณทีเ่กิดการเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ 
%Bid   คือ เปอร์เซ็นต์ของการเสนอซื้อ 
Value(K฿)   คือ มูลค่าซื้อขายสะสมในระหว่างวัน 
   (สามารถกดสลับท่ีTitle Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Value <>Volume<>Prj.vol) 
Volume                คือ ปริมาณซื้อขายสะสมในระหวา่งวัน  

    (สามารถกดสลับทีT่itle Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Value <>Volume<>Prj.vol) 

Prj.Vol   คือ ปริมาณที่คาดว่าจะเป็นปรมิาณเปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ  

    (สามารถกดสลับทีT่itle Bar โดยสามารถสลับได้ระหว่าง Value <>Volume<>Prj.vol) 
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เมนู %CMPR (ข้อมูลหลักทรัพยท์ี่มีปริมาณการซื้อขายในรอบวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันท่ีผ่านมาสูงสุด ) 

เป็นการนำข้อมูลปริมาณการซื้อขายในวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อดู
ความผิดปกติในเชิงปริมาณ หรือเรียกตามภาษาเทคนิคคือ หลักทรัพย์ที่  Volume เข้านั่นเอง นอกจากนี้จะบอกถึงค่า
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นในหน้าจอนี ้

 

รายละเอียดของหน้าจอ 

No.   คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol   คือ ช่ือย่อหลักทรัพย์  
AVG Vol 5   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีม่ีการซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน 
TradeVol  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีม่ีการซื้อขายภายในวันนัน้ๆ 
%CMPR    คือ ตัวเลข % เปรียบเทียบระหวา่ง AvgVol 5 กับ TradeVolume 
Prev    คือ ราคาปิดวันก่อนหน้า 
Last   คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุดที่เกดิขึ้น      
    หมายถึง ราคาทีเ่กดิการจับคู่มากกว่าราคาก่อนหน้า 
            หมายถงึ ราคาที่เกดิการจับคู่น้อยกว่าราคาก่อนหน้า 
Chg   คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซือ้/ขายลา่สดุหักกับราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน  

   (Last Price – Prev) 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คำนวณจาก (Change/Prev) *100 

 
Trick ในการใช้หน้าจอ My List 

หน้าจอส่วนท่ี 1 (Stock By Price) 
- สามารถกด Space bar เพื่อใสห่ลกัทรัพยท์ี่ช่อง Symbol ได้ และกด enter เพื่อกดค้นหา 

หน้าจอส่วนท่ี 2 (selection ยกเวน้ %CMPR) 
- วิธีการระบุช่ือหลักทรัพย์ที่หน้าจอ Favorites สามารถกดปุ่ม Home เพื่อให้ Cursor มาอยู่ที่ ช่อง 

Symbol และสามารถใส่ช่ือหลักทรัพย์ถัดไปได้โดยกดลูกศร ￬ (ลง) 
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- ถ้าใส่ช่ือหลกัทรัพย์ซ้ำกับหลักทรัพย์เดิมระบบจะทำการลบหลักทรัพย์ทีใ่ส่ก่อนหน้าให้ (แตต่้องอยู่

ภายใน Favorite เดียวกัน) 

- ในการใส่หลักทรัพย์ต้องดับเบิล้คลกิท่ีช่องทีต่้องการใส่หลักทรัพย ์

- เมื่อคลิกข้อมลูที่แถวของหลักทรัพย์ใด ในส่วนของ Symbol By Price ก็จะแสดงข้อมูลของหลักทรัพย์

นั้นด้วย 

- สามารถกดเครื่องหมาย + หน้าช่ือ Symbol เมื่อต้องการให้แสดงขอ้มูลการเสนอซื้อท่ีดีทีสุ่ด 1 อันดบั, 

3 อันดับ และ 5 อันดับ 

- สามารถกด ที่ Column Chg เพื่อเปลี่ยนเป็น %Chg  

- สามารถกด ท่ี Column Avg เพือ่เปลี่ยนเป็น PO หรือ PC  

- สามารถกด ท่ี Column Value(K฿) เพือ่เปลี่ยนเป็น Volume หรือ Prj,Vol 

- สามารถคลกิขวาท่ีช่ือหลักทรัพย ์เพื่อแสดง Graph, News, Finance, Stock in Play, Sale by Price, 

Sale by Time, View OddLot ของหลักทรัพย์นั้นๆ 
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Portfolio (พอร์ตการลงทุนและข้อมูลบัญชีซื้อขาย) (Hotkey: F8) 
 
 หน้าจอแสดงหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมด, วงเงินเครดิตคงเหลือ, กำไร/ขาดทุน, รายละเอียดของบัญชีในด้าน
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น Main Menu หลัก 2 เมนดูังนี ้

➢ Portfolio แสดงข้อมลูบัญชีซือ้ขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดทีถ่ืออยู่ซึง่สามารถแบ่งเมนูออกเป็น 5 เมนดูงันี ้
✓ Profit/Loss ประเมินผลกำไร/ขาดทุน 
✓ Realize Profit/Loss ผลกำไร/ขาดทุนตามจริง 
✓ Confirm By Stock แสดงรายการ Sub Total (Confirm by Stock) 
✓ Confirm Summary สรุปรายการซื้อ/ขายของลูกค้าตามหลักทรัพย์ที่จับคู่ได ้
✓ Credit Balance ข้อมูลบัญชีเครดิตบาลานซ ์

➢ Holding Chart เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหลักทรัพย์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ 
รายหลักทรัพย์และราย Sector  

 

การแสดงข้อมูลบัญชขีองลูกค้า  

 

บัญชีเงินสด (Cash Balance) 

  

บัญชีเครดิตบาแลนซ์  
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Portfolio แสดงข้อมูลบัญชีซื้อขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถืออยู่ซึง่สามารถแบ่งเมนูออกเป็น 5 เมนดูังนี ้

 

1. Profit/Loss (ประเมนิผลกำไร/ขาดทุน) 

แสดงการจำลองผลกำไร/ขาดทุนของหลักทรัพย์ทีม่ีอยู่ในพอร์ต เมื่อเทียบกบัราคาของหลักทรัพย์ที่เกิดการซื้อ/ขายกัน

ครั้งล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Last Sale)  

 

รายละเอียดหน้าจอ Profit/Loss   

Symbol   คือ ช่ือของหลักทรัพยท์ี่ลูกค้ามีอยู ่ 
TTF   คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    " ": รายการซื้อ/ขายหลักทรัพยป์กติ 
    "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Type   คือ ประเภทของหลักทรัพย์ใน Port ของลูกค้า 
    “-“ = Long Term  หลักทรัพย์ปกติ 
    S = การทำ short sell 
    P = Symbol Pledge หลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกัน  
          (ไม่มีผลตอ่การคิดคำนวณค่า Purchasing Power) 

  C = Collateral Symbol หลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน  
        (มีผลต่อการคิดคำนวณค่าPurchasing Power) 

    H = หลักทรัพย์ใน port ถูกกำหนดห้ามซื้อขาย 
    R = ลูกหลักทรัพย ์
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    * = หลักทรัพย์ทีห่ยุดทำการซื้อ/ขายชั่วคราว (Suspend) 
OnHand  คือ จำนวนหลักทรัพย์ทีลู่กค้ามีอยูใ่น Port ซึ่งเป็นจำนวนหลักทรัพยท์ี่สามารถขายได้ 

(หักลบออกจากหลักทรัพย์ที่สั่งขายแล้วแต่ยังไม่ Matched) คำนวณจาก Onhand = 
Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 

Sellable   คือ จำนวนหลักทรัพย์ใน Port ที่ลกูค้สามารถสั่งขายได้ โดยไม่ Short Sale คำนวณจาก 
   Sallable = Start today + Matched Buy today – Matched Sale today 

Average   คือ ราคาตน้ทุนเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ 
Last   คือ ราคาทีท่ำการซื้อ/ขายกันครั้งสุดท้ายที่เกดิขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
Cost   คือ ต้นทุนของการซื้อหลักทรัพย์ (คำนวณจาก Shares * Average) 
Curr Val   คือ มูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์ทีลู่กค้ามี (คำนวณจาก Shares * Last) 
%Unrl    คือ %กำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างราคาต้นทุนเฉลี่ยกับราคาตลาด  
    คำนวณได้ดังนี้ (Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrl P/L  คือ เป็นส่วนท่ีเปรียบเทียบผลของการขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมดในราคาเฉลี่ย

ต่อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อมากับในราคาที่ทำการซื้อขายกันครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้ Unreal P/L= Current Value – Cost 

Real P/L   คือ มูลค่าของผลกำไร / ขาดทุนซึง่เกิดจากการคำนวณดังนี ้Sell Tot Amount – Cost 
Tot Amount 

Net Settle  คือ วงเงินส่วนท่ีไม่ถูกนำไปรวมใน Line Available หลังจากการขายหลกัทรัพย์ทีต่ิด 
Trading Alert level 3  

   สามารถกดสลับได้ที่คอลมัน์ Real P/L 
  

2. Realize Profit/Loss (ผลกำไร/ขาดทุนตามจริง) 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไร/ขาดทุนของหลักทรัพย์ทีเ่กิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์ รายละเอียดและความหมาย
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หน้าจอ Realize Profit/Loss   

Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอียู ่
Type   คือ ประเภทของหลักทรัพย์ใน Port ของ 

    “-“ = Long Term หลักทรัพย์ปกติ 
    S = การทำ short sell 
    P = Symbol Pledge หลักทรัพย์ที่นำมาวางเปน็ประกัน  
          (ไม่มีผลต่อการคิดคำนวณค่า Purchasing Power) 

  C = Collateral Symbol หลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน  
        (มีผลต่อการคิดคำนวณค่า Purchasing Power) 

    H = หลักทรัพย์ใน port ถูกกำหนดห้ามซื้อขาย 
    R = ลกูหลักทรัพย ์
    * = หลักทรัพย์ที่หยุดทำการซื้อ/ขายชั่วคราว (Suspend) 

TTF   คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    " ": รายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ปกติ 
    "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 

Start   คือ จำนวนหลักทรัพย์เดิม หรือเริม่ต้นทีลู่กค้ามีอยู่ภายในพอร์ตสำหรับวันนี้ 
B/H Today   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ และเกิดการ Matched รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มี

การ Short Sell (ขายโดยไม่มีหลักทรัพย์) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายใน
วันนี ้

S/C Today   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีการส่งคำสั่งขาย และเกิดการMatched รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มี
การทำ Cover short (ซื้อคืนในส่วนที่ได้ทำการ Short sell ไป) และมีการ Matched 
เกิดขึ้นท้ังหมดภายในวันน้ี 

S/C Avg   คือ ราคาเฉลี่ยในการขายหรือการ Cover Short ต่อหลักทรัพยท์ี่เกดิขึ้นภายในพอร์ตของ
ลูกค้าภายในวันนี ้

Cost Avg   คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อหลักทรัพย์ทีเ่กิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันน้ี 
S/C Amount  คือ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลี่ย ซึง

สามารถทำการคำนวณได้ดังนี้ Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today 
Cost Amount  คือ มูลค่าของหลักทรัพย์ทีม่ีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำการคำนวณ

ได้ดังนี้ Cost Tot   Amount = Cost Avg * Sell Today 
Realize P/L   คือ มูลค่าของผลกำไร / ขาดทุนซึง่เกิดจากการคำนวณดังนี ้

   Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
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3. Confirm by Stock (แสดงรายการซ้ือ/ขายแยกตามรายหลักทรัพย์) 

สรุปรายการซื้อ/ขายที่เกดิการจับคู ่(Match) โดยแบ่งตาม Side และแบ่งตามหลักทรัพย์  

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Confirm By Stock 

Side   คือ B = ซือ้หลักทรัพย,์ S= ขายหลักทรัพย ์
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขายภายในวันนี ้
TTF   คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    " ": รายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ปกติ 
    "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Volume   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีการซื้อ/ขาย 
Price   คือ ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทีจ่ับคู่ได้ (Match price) 
Amount   คือ มูลค่าของหลักทรัพย์ทีม่ีการซือ้/ขาย  
Comm+Vat  คือ ค่า Commission คิดรวมค่ากบั VAT ของแต่ละรายการ 
NetAmnt   คือ ยอดเงินของลูกค้าท่ีจะต้องจ่ายในกรณีซื้อ หรือรับในกรณีขาย คำนวณโดย 
    Buy  = Amount + Commission 
    Sell = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT  คือ มูลค่าซื้อของหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ วันทำการปัจจบัุน 
TOTAL SOLD  คือ มูลค่าขายของหลักทรัพยท์ัง้หมด ณ วันทำการปจัจุบัน 
TOTAL NET  คือ จำนวนเงินรับ/จ่ายสุทธิในแตล่ะวัน  
    ถ้าเป็นเครื่องหมายบวก หมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับภายในวันน้ี 
    ถ้าเป็นเครื่องหมายลบ หมายถึง จำนวนเงินท่ีต้องจ่ายภายในวันนี ้
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4. Confirm Summary (สรุปรายการซ้ือ/ขายของลูกค้าตามหลักทรัพย์ท่ีจับคู่ได้) 

สรุปรายการซื้อ/ขาย ของลูกค้าตามหลักทรัพยเ์ฉพาะทีจ่ับคูไ่ด้เรียบรอ้ยแล้ว โดยแยกตาม Side  

 
รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Confirm Summary   

Side  คือ B = ซื้อหลักทรัพย์, S= ขายหลักทรัพย ์
Symbol  คือ ช่ือของหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขายภายในวันนี ้
TTF  คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
   " ": รายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ปกติ 
   "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Volume  คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีการซื้อ/ขายท้ังหมดของหลักทรัพยภ์ายในวันน้ี 
Price  คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทีเ่กิดขึ้นภายในวันน้ี 
Amount  คือ มูลค่าของหลักทรัพย์ทีม่ีการซือ้/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย 
Comm+Vat  คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ 
NetAmnt  คือ ยอดเงินของลูกค้าท่ีจะต้องจ่ายในกรณีซื้อ หรือรับในกรณีขาย คำนวณโดย 
   Buy = Amount + Commission 
   Sell = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT  คือ มูลค่าซื้อของหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ วันทำการปัจจบุัน 
TOTAL SOLD  คือ มูลค่าขายของหลักทรัพยท์ั้งหมด ณ วันทำการปจัจุบัน 
TOTAL NET  คือ จำนวนเงินรับ/จ่ายสุทธิในแตล่ะวัน (TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD) 
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5. Credit Balance (ข้อมูลบัญชีเครดิตบาลานซ์) 

แสดงข้อมูลภายในพอร์ตลูกค้า เชน่ วงเงินสดในบัญชี, มูลค่าหลักทรพัย์, หนี้สิน ,อำนาจซื้อ เป็นต้น 

- ชนดิบัญชีของลูกค้า เป็นบัญชเีครดิตบาแลนซ์ 

 
 

*** ดังนั้นเมื่อชนิดบญัชีของลูกค้าต่างกัน บัญชเีครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพิม่เมนู Credit balance ขึ้นมา 
 
รายละเอยีดและความหมาย หน้าจอ Credit   

ส่วนที่ 1   

Account   คือ เลขทีบ่ัญชีของลูกค้า 
Name   คือ ช่ือของลูกค้า 
Trader   คือ หมายเลขของผู้ดูแล  
Cust Flag   คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าคนนี้ติด 
Cust Type  คือ ประเภทของลูกค้า 
   ‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร ์
   ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร ์
   ‘F’ : ลูกค้าต่างชาติของโบรกเกอร ์
   ‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร ์
   ‘I’  : ลกูค้าของซับโบรกเกอร ์
   ‘S’ : พอร์ทของซับโบรกเกอร ์
   ‘O’ : ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
   ‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
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Acc Type    คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 
Credit Type   คือ ชนิดวงเงนิเครดิตของลูกค้า 

‘1’ : Regular การซื้อจะพิจารณาทีว่งเงินซื้อ, การขายจะพิจารณา
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ท   
‘2’ : Credit Line การซื้อจะพิจารณาที่วงเงินซื้อ, การขายจะ
พิจารณาที่วงเงนิขาย 

     ‘3’ : Total Exposure การซื้อและขายจะพิจารณาที่วงเงนิรวม     
Can’t over credit   คือ กำหนดความสามารถในการซือ้/ขายเกินเครดติที่มีอยู ่

     ‘Y’ : ลูกค้าไมส่ามารถซื้อเกินวงเงิน และไม่สามารถขาย  
Short Sellได ้

     ‘B’ : ลูกค้าไม่สามารถซื้อเกินวงเงนิ แต่สามารถขาย Short Sell ได ้
‘S’ : ลูกค้าสามารถซื้อเกินวงเงินได้ แต่ไมส่ามารถขาย Short Sell 
ได ้

     ‘  ’ : ลูกค้าสามารถซื้อเกินวงเงินได้  และสามารถขาย  
Short Sell ได ้

Excess Equity   คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (EE = Equity – MR) 
Purchasing Power   คือ อำนาจการซื้อ 
Credit Line  คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกคา้เปิดบญัชใีหม่ มีไวเ้พือ่ให้ทราบ

ว่าเป็นลูกค้าระดับใด การใช้งานฟิลด์นี้ ได้แก ่
1. ในกรณีอนุมัติวงเงินซื้อ/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ใน 

การอนุมัติ (Approve) จะใช้Field นี้ในการคำนวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดที
สามารถอนุมัติได้ = Credit Line * Percent 

2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สำหรับลูกค้า Cash  
เมื่อทำการขาย 

• หาก Credit Line = 0 จะคืนวงเงนิตามจำนวนจริง 

• หาก Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจำนวนจริง แต ่
จะต้องไม่ทำให้ Buy/Total Credit Line มีค่ามากกว่า Credit Line (คืน 
วงเงนิได้มากสุดไมเ่กินจำนวน Credit Line) 

Equity    คือ ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า 
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ส่วนที ่2  

Margin Rate  คือ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ Broker ให้น้อยลง เพราะเนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมี
เครดิตไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงมีการนำค่าของ Adjust Margin Rate มาทำการคำนวณในการ
ตัดและการคืนวงเงินให้กับลูกค้า 

Loan Limit  คือ ขีดจำกัดยอดหนี้ของลูกคา้บัญชี Credit Balance จะแสดงให้เหน็ท่ีส่วนบนของ
หน้าจอ Credit Balance Maintenance และคา่ Loan จะมีค่าไดไ้ม่เกินค่า Loan 
Limit นี้เท่านัน้ 

 
Previous (การแสดงข้อมูลของวันก่อนหน้า) 

 
Excess Equity  คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (EE = Equity – MR) 
Mark to Market  EE คือ เป็นค่าของ EE ณ ปัจจุบัน = Eq – MR 
MM%   คือ %หลักประกันขั้นต่ำท่ีต้องดำรงไว้ 
Equity   คือ ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า 
MR   คือ ผลรวมของหลักประกันทั้งหมด (margin requirement) 
   MR = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีท้ังหมด * Initial Margin % 
 

  ASSET (สนิทรัพย์ของลูกค้า) 
Cash Balance  คือ เงินสด 
LMV   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีท่ีคำนวณจากราคาตลาด ณ ปจัจุบัน   
Colleteral   คือ มูลค่าตลาดของทรัพยส์นิท่ีลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม 

 
LIABILITIES (หนีส้ินของลกูค้า) 

Loan   คือ ยอดกูสุ้ทธิ (หลังทำการซื้อขาย) 
SMV   คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่เกิดจากการขาย Short ในบัญชี  

   (Short Sell Symbol) 
 
CALL & FORCE (มูลค่าหลกัประกันทีข่ั้นต่ำที่ต้องดำรงไว)้ 

Call   คือ ลกูค้าทีจ่ะต้องเรียกหลักทรัพยค์้ำประกันเพ่ิม 
Force   คือ ลูกค้าท่ีจะต้องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญช ี
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Current (การแสดงข้อมลูของวันปัจจุบัน) 
 
Excess Equity  คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (EE = Equity – MR) 
Mark to Market  EE คือ เป็นค่าของ EE ณ ปัจจุบัน = Eq – MR 
MM%   คือ %หลักประกันขั้นต่ำท่ีต้องดำรงไว้ 
Equity   คือ ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า 
MR   คือ ผลรวมของหลักประกันทั้งหมด (margin requirement) 
   MR = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีท้ังหมด * Initial Margin % 
 

  ASSET (สนิทรัพย์ของลูกค้า) 
Cash Balance  คือ เงินสด 
LMV   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีท่ีคำนวณจากราคาตลาด ณ ปจัจุบัน   
Colleteral   คือ มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม 

 
LIABILITIES (หนีส้ินของลกูค้า) 

Loan   คือ ยอดกูสุ้ทธิ (หลังทำการซื้อขาย) 
SMV   คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่เกิดจากการขาย Short ในบัญชี  

   (Short Sell Symbol) 
 
CALL & FORCE (มูลค่าหลกัประกันทีข่ั้นต่ำที่ต้องดำรงไว)้ 

Call   คือ ลกูค้าทีจ่ะต้องเรียกหลักทรัพยค์้ำประกันเพ่ิม 
Force   คือ ลูกค้าท่ีจะต้องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญช ี
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Holdings Chart 
 

 เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหลักทรัพย ์โดยแบ่งการแสดงออกเป็นรายหลักทรัพย์และราย Sector 
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View Order (รายการคำสั่งซื้อขาย) (Hotkey: F6) 

เป็นหน้าจอสำหรับทำการตรวจสอบดูรายการซื้อ/ขายที่ไดส้่งคำสั่งไป ว่ามีรายละเอยีดใดบ้าง นอกจากจะดูรายละเอียด

ของรายการที่ส่งคำสั่งแล้ว ยังสามารถยกเลิกคำสั่งได้ในหน้าจอน้ีอีกด้วย (Cancel)  

 

View Order by Transactions 

 
การดูรายการคำสั่งซือ้/ขายตาม Order Number   

 

 
 

1) สามารถ Find หาข้อมูลได้ตามเง่ือนไข Status , Symbol, Price, Side 

2) คลิกเลือก Status ทีช่่อง  เพือ่ดูขอ้มูลตาม Status 

3) ใสช่ื่อหลักทรัพย์ที่ช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Symbol 

4) ใส่ราคาหลักทรัพย์ที่ช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Price 
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5) คลิกเลือก Side ที่ช่อง   เพือ่ดขู้อมูลตาม Side 
 
รายละเอยีดหน้าจอและความหมาย 

 

 

ส่วนที่ 1   

Status   คือ สถานะของคำสั่ง 
   ALL                   - แสดงทุกๆ คำสั่ง 
   O (Opened) - เปิดสำหรับการจับคู่  
   PO (Pre-Open)    - รอการเปิดสำหรับการจับคู ่
   M (Matched) - จับคู่ได้แล้วท้ังหมด  
   C (Cancelled) - คำสั่งถูกยกเลิกจากตลาด 
   R (Rejected) - คำสั่งถูกปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ 
   X (Cancelled) - ถูกยกเลิกแล้ว 
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
Side   คือ ฝั่งของคำสั่ง B = คำสั่งซื้อ, S = คำสั่งขาย 
Clear   คือ ปุ่มเคลียการค้นหา 

สว่น

ที2่ 

สว่น

ที1่ 

สว่น

ที3่ 
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Edit   คือ ปุ่มแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย (สำหรบับล. ท่ีรองรับ) 
History   คือ ปุ่มเรียกดูประวตั ิ(สำหรับบล. ท่ีรองรับ) 
Cancel    คือ ปุ่มสำหรบัยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขาย 

ส่วนที่ 2   

Order No.   คือ หมายเลขของคำสั่งซื้อ/ขาย 
B/S   คือ ด้านการซื้อ/ขาย  
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
Matched   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้จับคู่แลว้ 
Iceberg   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของคำสั่ง (status) 
Time   คือ เวลาที่ส่งคำสั่ง 
Quote   คือ ป้ายบอกว่าคำสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถงึคำสั่งยังไมไ่ปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ
หมายถงึ ยังไมไ่ด้การยืนยัน) 

ส่วนที่ 3   

Summary   คือ สรุปผลรวมของการส่งคำสั่งซือ้/ขาย แยกเปน็ Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 
UnMatched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทีย่ังไม่เกดิการจับคู ่
Matched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เกดิการจบัคู่ได ้
Matched Value   คือ ผลรวมของมูลค่าการซือ้/ขายหลักทรัพย์ที่เกดิการจับคูไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 

Cancel Order (การยกเลกิคำสัง่ซ้ือ/ขาย) 

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี ้

1. การ Cancel ทีละ 1 Order มีวิธีการดังนี้  

1) เลื่อน Cursor ไปที ่Order ทีต่้องการ Cancel  
 

 
 

2) จากนัน้กดปุ่ม   หรือกดปุม่  หน้า Order นัน้ คลิกให้เป็น  ก็สามารถ Cancel  ได ้
3) จากนั้นจะมี กล่อง Confirm ยืนยนัในการ Cancel แสดงขึ้นมาดังรปู 

▪ เมื่อต้องการ Cancel Order ใหค้ลิกท่ีปุ่ม   
▪ ถ้าไม่ต้องการ Cancel Order ให้คลิกท่ีปุม่                       ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่ง Cancel ให ้

2. การ Cancel มากกว่า 1 Order มีวิธีการดังนี้  

1) ให้คลิกที่ปุ่ม  หน้า Order ที่ต้องการ Cancel จะคลิกกี่ Order ก็ได้ จะเห็นปุ่มหน้า Order ที่คลิกเป็น 

 หรือถ้าต้องการจะ Cancel ทุก Order ให้คลิกที ่Column ด้านบน ของช่องสี่เหลี่ยม 
2) จากนัน้กดปุม่ 
3) จากนั้นจะมีกล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึ้นมาดังรูป (จะแสดงเลข Order number ทุก 

Order ที่เราต้องการ Cancel ขึ้นมาดังรูป) 

 
 

4) เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลิกที่ปุ่ม   
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▪ ถ้าไม่ต้องการ Cancel Order ใหค้ลิกทีปุ่่ม                     ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่ง Cancel ให ้
 

Search Order 

สามารถค้นหา Order ทีต่อ้งการได้ ดังนี้ 

1. ค้นหา Order ตาม Status ได้ โดยใส่ Status Order ที่ผู้ใช้ต้องการ จากนั้นกด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Search 
หน้าจอจะแสดง เฉพาะ Status ทีค่้นหา เช่น ต้องการค้นหา Status = M จะได้ข้อมูลดังรูป 

 
 

2. ค้นหา Order ตาม Symbol ได้ โดยใส่ Symbol ที่ต้องการในช่อง Symbol จากนั้นกด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม 
Search หน้าจอจะแสดง เฉพาะหลักทรัพย์ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Symbol = KBANK จะได้
ข้อมูลดังรูป 

 
 

3. ค้นหา Order ตาม Price ได้ โดยใส่ Price ที่ต้องการ จากนั้น กด Enter หรือคลิกทีปุ่่ม Search หนา้จอจะแสดง 
Order ที่เป็น เฉพาะ Price ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เชน่ ต้องการ ค้นหา Price = ‘ML’ จะได้ข้อมูลดังรูป 

 
 

4. ค้นหา Order ตาม Side ได้ โดยใส่ Side ที่ต้องการ จากนั้น กด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Search หน้าจอจะแสดง 

Order ที่เป็น เฉพาะ Side ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Side = ‘S’ จะได้ข้อมูลดังรูป 
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Deal Data (รายละเอียดของ Order) 

สามารถดูข้อมูลรายละเอยีดของคำสั่งซื้อ/ขาย มีวิธีการดังนี้  

1. เลื่อน Cursor ให้อยู่ที่ Order ที่ผูใ้ช้ต้องการ 

2. จากนั้นดับเบิล้คลิก หรือกดที่ปุ่ม    
3. จากนัน้หน้าจอ Deal Data จะแสดงข้ึนมา โดยมีรายละเอียดดังรูป 
4. ต้องการปิดหน้าจอ Deal Data ให้กด Enter หรือ ใช้เมาส์คลิกท่ี เครื่องหมายปิด  (  ) 
 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 
 

ส่วนที่ 1   

Order No.   คือ หมายเลขของคำสั่งซื้อ/ขาย 
Side    คือ ฝั่งของคำสั่ง 
     B = Buy Order   
     S = Sell Order 
     H = Short Sell Order  
     C = Cover Short Sell 
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย ์
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีทำการซื้อ/ขาย 
Price    คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีทำการซื้อ/ขาย 
Matched   คือ จำนวนหลักทรัพย์ทีไ่ด้จับคู่แลว้ 
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Iceberg   คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Condition   คือ เงือ่นไขที่ใช้ในการส่งคำสั่ง       
     1. Condition: DAY 

 หมายถึง คำสั่งซื้อ/ขายจะหมดอายุภายในวันท่ีส่งคำสั่ง หากไมไ่ดร้ับ
การจับคู่จะถูกยกเลิกคำสั่ง 

     2. Condition: DATE 
 หมายถึง การระบุวันหมดอายุของคำสั่งซื้อ/ขาย แต่ไมเ่กิน 30 วัน 

     3. Condition: CANCEL 
 หมายถึง เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแล้ว หากไม่เกดิการจับคู่ คำสั่งซื้อ/ขาย
นั้นจะตั้งรอจนถึงวันท่ี 30 โดยนับวันท่ีส่งคำสั่งซื้อ/ขายเป็นวันท่ี 1 

  4. Condition: IOC (Immediate or Cancel)   
 หมายถึง  เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแลว้ คำสั่งนั้นจะตอ้งจับคูไ่ด้ทันทีที่ไป
ถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคูไ่ด้เพยีงบางส่วนหรือท้ังหมดกไ็ด้ และส่วนที่ไม่
สามารถจับคู่ได้จะถกูยกเลิกทันที  

    5. Condition: FOK (Fill Or Kill)                                                                                                                                                                 
 หมายถึง เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแล้ว คำสั่งนั้นจะต้องจับคู่ได้ทั้งหมด
ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซื้อ/ขาย (Deal) กี่
รายการก็ได้ แต่ถ้าหากคำสั่งซื้อ/ขายนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ 
คำสั่งซื้อ/ขายนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมดทันที 

Account   คือ เลขท่ีบัญชีลูกค้า 
PC    คือ ประเภทของลูกค้า 
Status   คือ สถานะของคาสั่งซื้อ / ขาย  

A - รายการซื้อ/ขายท่ีมีปญัหาเรื่องวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และต้องรอ
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  
D - รายการซื้อ/ขายที่มีปญัหาเรื่องวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และไม่ผ่าน
การอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ 

    C - รายการซือ้ / ขายที่ถูกคาสั่งยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    X - รายการซื้อ / ขายที่ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 
    O - รายการซื้อ / ขายที่พร้อมจะทาการจับคู ่
    M - รายการซื้อ / ขายทีส่ามารถจบัคู่ได้แล้ว  
    R - รายการซื้อ / ขายที่ถูกปฎิเสธจากระบบ หรือตลาดหลักทรัพย์  
    PC - รายการซื้อ / ขายท่ีรอการยนืการแก้ไขรายการซื้อ / ขาย (Change)  
    PO - รายการซื้อ / ขายทีร่อการอนุมัติจากผู้มีอานาจในช่วงเวลา Pre-Open  

POA - รายการซื้อ / ขายที่ไดร้ับการอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วในช่วงเวลา Per-
Open 

    PX - รายการซื้อ / ขายทีร่อการยนืยันการขอยกเลิกจากตลาดหลักทรัพยฯ์  
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OA- รายการซื้อ / ขายที่มีปญัหา และผา่นการอนุมตัิแล้วซึ่งพร้อมจะทาการ
จับคู่ 
MA - รายการซื้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมัติแล้วซึ่งสามารถจับคูไ่ด้
ทั้งจำนวน  
XA - รายการซื้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมัติแล้วซึ่งได้ขอทำการ
อนุมัติเรยีบร้อยแล้ว 
S – รายการซื้ อ  / ขายที่ ถูกส่ งมาจากระบบ Sub broker และรอการ 
Approve หรือ Rekey จากโบรคเกอร์  
W - รายการซื้อ / ขายที่ถูกส่งมาจากระบบ Sub broker และมีคำสั่งให้การ 
Approve ก่อนท่ีจะส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ  

Entry Time   คือ เวลาที่ทำการสง่คำสั่งซื้อ/ขาย 
Quote   คือ ป้ายบอกว่าคำสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ไดค้่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคำสั่งยังไมไ่ปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ
หมายถึงยังไมไ่ด้การยืนยัน) 

Quote Time   คือ เวลาทีไ่ด้การยืนยันคำสั่งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
Original Price   คือ ราคาดั้งเดมิของคำสั่ง มีประโยชน์สำหรับคำสั่งซื้อ / ขายท่ีราคาตลาด 

ถ้าคำสั่งจับคู่ได้ไม่ครบตามปริมาณทั้งหมดของคำสั่ง ปริมาณที่ เหลือจะถูกเสนอซื้อหรือ
เสนอขายท่ีราคาสูงกว่าหรือต่ำกวา่ราคาที่จบัคู่ได้ครั้งสุดท้ายอยู่ 1 ช่วงราคาตามลำดับ 

Entry Id   คือ เลขประจำตัวผู้ป้อนคำสั่ง 
Expire Date   คือ วันหมดอายุของคำสั่งซื้อ/ขาย 
Approver   คือ เลขประจำตัวผู้ที่จะต้องอนุมัตคิำสั่งเมื่อได้อนุมัตแิล้วจะเป็นเลขประจำตัวผู้อนุมตั ิ
Canceller   คือ เลขประจำตัวผู้ยกเลิกคำสั่ง 
Cancel Time   คือ เวลาที่ยกเลิกคำสั่ง 
Type    คือ ประเภทคำสั่งซื้อ/ชาย 
Terminal   คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งคำสั่ง 
Service   คือ Chanel ที่ส่งคำสั่ง 
 

ส่วนที่ 2 

Confirm   คือ เลขหมายยืนยัน 
Volume   คือ ปริมาณซื้อ / ขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจับคู ่
Price    คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงทำการซื้อ/ขาย 
Time   คือ เวลาที่เกิดรายการ 
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Edit Order (การแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย) 

1) เลื่อน Cursor ไปท่ี Order ที่ต้องการ Edit 

2) คลิกท่ีปุ่ม Edit  

 
 

3) จากนั้นจะมีแถบแกไ้ขข้ึนมาดังภาพ สามารถแกไ้ข NVDR, Volume, Price, Iceberg, Validity และกรณี 
Validity เป็น DATE สามารถแก้ไขช่อง DATE ได้  

 

 
 

4) เมื่อกด Confirm ยืนยนัการ Edit จะแสดงกล่องขอ้ความดงัรูป 

• เมื่อต้องการ Edit Order ให้คลิกที่ปุ่ม   

• ถ้าไม่ต้องการ Edit Order ให้คลิกที่ปุ่ม     ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่ง Edit ให ้
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History (ประวัติการแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย) 

1) เมื่อแก้ไขคำสั่งแล้ว จะสามารถดูประวัติการส่งคำสั่งได้ที่ History   

 
 

2) เมื่อคลิกไปจะแสดงกล่องข้อความ ดังรูป 

 
 
 Account    คือ เลขท่ีบัญช ี
 Price     คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงทำการซื้อ/ขาย 
 Volume    คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
 Iceberg    คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
 TrusteeId    คือ เป็นการส่งคำสั่งกองทุนประเภท NVDR order 
 Time     คือ เวลาที่ส่งคำสั่งจะแสดงเป็นสเีขียว เวลาที่แก้ไขคำสั่งจะแสดงเปน็สีเหลือง 
 Change Trader  คือ หมายเลขของผู้แก้ไขคำสั่ง 
 Change Detail  คือ รายละเอียดประวัติการแก้ไขคำสั่ง โดยแสดง 
       Place Order = Order แรกที่ส่งคำสั่งไป แสดงเป็นสเีขียว 
       Change Detail = Order ที่ทำการแก้ไขแล้ว แสดงเป็นสีเหลือง 
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Auto Trade (การส่งคำสั่งแบบอัตโนมัต)ิ 
 

ใช้ในการตั้งเงื่อนไขการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านราคาหรือด้าน Technical 

จาก Indicator ที่กำหนด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยในโปรแกรม efin Trade+ มี 

Auto Trade ใหเ้ลือกใช้งานท้ังหมด 2 รูปแบบสำหรับหลักทรัพย์ 

 

วิธีการเร่ิมใช้งาน 

1. คลิกเลือกที่เมนู Auto Trade จากนั้นระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer 

 
➢ กด “ยอมรับเงื่อนไข” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของ

การส่งคำสั่ง เมื่อเลือกใช้งานฟังกชั์น Auto Trade อีกครั้ง ระบบจะไม่แสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก  
➢ กด “ปฏิเสธ” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อป้อนเง่ือนไขการส่งคำสั่งได้ เมื่อเลือกใช้งาน

ฟังก์ชัน Auto Trade อีกครั้ง ระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก 
 

2. หากต้องการใหร้ะบบแสดงกล่องแจง้เตือน Disclaimer อีกครั้งกรณีเคยกด “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วสามารถทำได้โดย 
➢ กดที่ปุ่ม           Setting ด้านขวาสุดที่ Bar Trade จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คลิก เลือก   (ปุ่มจะแสดงสีดังภาพ) คือ ระบบ
จะทำการแจ้งเตือนเงือ่นไขการใช้งานระบบ Auto Trade ทุกครั้ง 
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วิธีการใช้งานและความหมาย Auto Trade สำหรับหลักทรัพย ์

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 

เป็นระบบการตั้งคำสั่งซื้อ/ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหลักทรัพย์หรือเฝ้าหน้าจอ

ตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 1 น้ี จะรวบรวมเง่ือนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน 

รายละเอียด หน้าจอ  Auto Trade Type 1 
 

 
 
ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งคำสั่ง 
 Buy   คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ 
 Sell   คือ ปุ่มส่งคำสั่งขาย 
 Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Simple Conditions  คือ เง่ือนไขในการตั้งค่า 

- Last >, < ตั้ง Auto Trade จากราคา 
- Last >, < SMA(Day) 
- Last >, < Break High(Day) 
- Last >, < Break Low(Day) 
- Last < Discount High(Day) 
- Last > Rebound Low(Day) 

Value/Period  คือ ค่าทีจ่ะนำมาเปรียบเทยีบกับ ค่า Simple Conditions 
Slip Page (%)  คือ ค่า % ที่ต่ำกว่า High หรือ สูงกว่า Low กี่ % 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถูกกำหนดไว้ใน Conditions 
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
 

ส่วนที1่ 

ส่วนที2่ 
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Volume         คือ จำนวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งคำสั่งซื้อขาย 
ปุ่ม Expire … days  ใช้สำหรับเลือกว่าจะให้เง่ือนไขท่ีตั้งไปนั้น ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าคำสั่งจะเข้าเงื่อนไข 

และถูกส่งคำสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เง่ือนไขดังนี้ (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 
- Expire end of day - เง่ือนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากในวันดังกล่าวคำสั่งไม่เข้า

เงื่อนไข คำสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวัน (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 
น.) 

- Expire 30 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 30 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งคำสั่ง) คำสั่งไม่เข้าเงื่อนไข คำสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
30 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 60 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 60 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งคำสั่ง) คำสั่งไม่เข้าเง่ือนไข คำสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
60 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 90 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 90 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งคำสั่ง) คำสั่งไม่เข้าเงื่อนไข คำสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวนัของวันที่ 
90 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 180 days - เง่ือนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 180 วัน (นับวันที่ 1 
ตั้งแตว่ันท่ีตั้งคำสั่ง) คำสั่งไม่เข้าเงื่อนไข คำสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของ
วันท่ี 180 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

Pin   คือ รหัสในการส่งคำสั่ง 
Send   คือ ปุม่ส่งคำสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions 
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ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของคำสั่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

     'Wait'   สำหรับ Order ที่รอส่งคำสั่งเข้า Server efin Trade+  
      'Pending'  สำหรับ Order ที่รอส่งคำสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  สำหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคำสั่ง 
      'Fail'   สำหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   สำหรับ Order ที่ส่งคำสั่งออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  สำหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แต่ไม่สามารถ

ส่งออกไปยังตลาดฯได้ 
 กล่อง Symbol  คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกยิ่งขึน้ 
 Side   คือ ฝั่งของคำสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition สำหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่มรีโหลด สำหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุม่สำหรบั Cancel Order Auto Trade Type 1 
 B/S   คือ B = คำสั่งซื้อแสดงเป็นสเีขียว, S = คำสั่งขายแสดงเป็นสีแดง, 
     H = คำสั่งซือ้แสดงเป็นสมี่วง, C = คำสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 
 Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ตั้งไว ้
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งคำสั่ง คำสั่งเข้าระบบ Auto Trade 
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของคำสั่ง Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างอิงบนระบบ 
 Time   คือ เวลาที่คำสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่คำสั่งถูกสง่ไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 

การใช้งาน 
การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทลีะ 1 เง่ือนไข มีให้เลือกใช้ดังนี ้

 
หมายเหตุ 

- รองรับการส่งคำสั่ง ซื้อ และ ขาย สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการส่งคำสั่ง ซือ้, ขาย, Short และ Cover สำหรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 2 (Group Conditions) 

เป็นระบบการตั้งคำสั่งขายแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหลักทรัพย์หรือเฝ้าหน้าจอ

ตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 2 นี้ จะรวบรวมเง่ือนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดย

สามารถตั้งเงื่อนไขเป็นแบบกรุ๊ป 3 เง่ือนไขได้กับหลักทรัพย์ตัวเดียวอกีด้วย 

 

รายละเอียด หนา้จอ  Auto Trade Type 2 
กรณีบญัชี Cash / Cash Balance (รองรับการส่งคำสั่งขายเท่านั้น) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที1่ 

ส่วนที2่ 
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กรณีบัญชี Credit Balance (รองรับส่งคำสั่งขายและ Cover ได้เท่านั้น) 

 
 
ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งคำสั่ง  
 Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย ์ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกขึ้น 
 Group Conditions   
 Take Profit  คือ การเลือกเปรียบเทียบค่า Last Sale โดยแยกตามประเภทบัญชีดังนี ้
    กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 

O Last Sale มากกว่า Value (Last > มากกว่า) 
    กรณีบญัชี Credit Balance 

O Last Sale น้อยกว่า Value (Last < น้อยกว่า) 
Trailing Stop คือ การตั้งคำสั่งแบบขยับจุดขายตามราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น หากราคา

หลักทรัพย์ตวันั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาที่จะขายกจ็ะขยับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 Cut Loss  คือ การตั้งคำสั่งแบบตัดขาดทุน 

Order Parameter  
Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถูกกำหนดไว้ใน Conditions  
 Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย 
 Slip Page (%)  คือ ค่า % ที่ต่ำกว่า High หรือ สูงกว่า Low กี่ % 

Group Cancel คือ การกำหนดเง่ือนไขเมื่อ เง่ือนไขใดเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อน เง่ือนไขนั้นจะถูกส่ง
คำสั่งออกไป และเงือ่นอื่นๆที่ตั้งไว้ในคราวเดียวกันนั้น จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ 

ปุ่ม Expire … days  ใช้สำหรับเลือกว่าจะให้เง่ือนไขท่ีตั้งไปนั้น ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าคำสั่งจะเข้าเงื่อนไข 
และถูกส่งคำสั่งออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เลือก 4 เง่ือนไขดังนี้ (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 

ส่วนที2่ 

ส่วนที1่ 
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Pin   คือ รหัสในการส่งคำสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งคำสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ไว้ 
 

ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของคำสั่ง ซึง่สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

     'Wait'   สำหรับ Order ทีร่อส่งคำสั่งเข้า Server efin Trade 
      'Pending'  สำหรับ Order ที่รอส่งคำสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  สำหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคำสั่ง 
      'Fail'   สำหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมท้ังแสดง Error 

'Sent'   สำหรับ Order ที่ส่งคำสั่งออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  สำหรับ Order ที่ตรงตามเงือ่นไขแล้ว แต่ไม่สามารถ

ส่งออกไปยังตลาดฯได ้
 กล่อง Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวก 
 Side   คือ ฝั่งของคำสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition สำหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Search   คือ ปุ่ม การ รีโหลด สำหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Cancel   คือ ปุ่มสำหรบั Cancel Order Auto Trade Type 2 
 B/S   คือ B = คำสั่งซื้อแสดงเป็นสเีขียว, S = คำสั่งขายแสดงเป็นสีแดง, 
          H = คำสั่งซื้อแสดงเป็นสมี่วง, C = คำสั่งขายแสดงเป็นสฟี้า 
 Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพยท์ี่ทำการซื้อ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ทีท่ำการซื้อ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ตัง้ไว ้
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งคำสั่ง คำสั่งเข้าระบบ Auto  
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของคำสั่ง Auto Trade 
 Group Cancel  คือ ตั้งสถานะ Group Cancel หรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Ref No.   คือ  เลขท่ีอ้างอิงบนระบบ 
 Time   คือ เวลาที่คำสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่คำสั่งถูกสง่ไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดที่เกดิจากข้อผดิพลาด 
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การต้ังเงื่อนไข 
การตั้งเงือ่นไขขายล่วงหน้า สามารถเลือกตั้งเง่ือนไขท่ีมีใหเ้ลือกได้สูงสุด 3 เง่ือนไขต่อครั้ง โดยมีเง่ือนไขให้เลือกใช้ดังนี ้

Group Conditions 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแยกตามประเภทบัญชีเป็นดังนี ้

กรณีบญัชี Cash / Cash Balance 
o Take Profit  

- Last > ….. เช่น ตั้งเง่ือนไข Last > 9.80 ให้ส่งคำสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่งคำสั่ง
ขายออกไป 

o Trailing Stop  

- Last < SMA เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < SMA(10) ให้ส่งคำสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อยกว่า คา่ของเส้น
คา่เฉลี่ย 10 วัน ให้ส่งคำสั่งขายออกไป 

- Last < Break Low เช่น ตั้งเง่ือนไข Last < Break Low(10) ให้ส่งคำสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อย
กว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทำการส่งคำสั่งขายออกไป 

- Last < Discount High เ ช่ น  ตั้ ง เ ง่ื อ น ไข  Last < Discount High(10) ที่  Slippage 5% ให้ ส่ งค ำสั่ งข าย 
หมายความว่า ถ้าราคา Last ต่ำกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที ่5% ให้ส่งคำสั่งขายออกไป 

- Last > Rebound Low เ ช่ น  ตั้ ง เ ง่ือน ไข  Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ให้ ส่ งค ำสั่ งข าย 
หมายความว่า ถ้าราคา Last สูงกว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ที ่5% ให้ส่งคำสั่งขายออกไป 

o Cut Loss 

- Last < ….. เช่น ตั้งเง่ือนไข Last < 9.80 ให้ส่งคำสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่งคำสั่ง
ขายออกไปเพื่อตัดขาดทุน 

- Last < Break Low เช่น ตั้งเง่ือนไข Last < Break Low(10) ให้ส่งคำสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อย
กว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทำการส่งคำสั่งขายออกไป 

กรณีบญัชี Credit Balance 
o Take Profit  

- Last < ….. เช่น ตั้งเง่ือนไข Last < 9.80 ให้ส่งคำสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อยกว่า 9.80 ให้ส่ง
คำสั่ง Cover ออกไป 

o Trailing Stop  

- Last > SMA เช่น ตั้งเง่ือนไข Last > SMA(10) ให้ส่งคำสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า ค่าของ
เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ให้ส่งคำสั่ง Cover ออกไป 

- Last > Break High เช่น ตั้งเง่ือนไข Last > Break High(10) ให้ส่งคำสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last 
มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทำการส่งคำสั่ง Cover ออกไป 

- Last > Rebound Low เช่น ตั้ งเง่ือนไข Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ให้ ส่ งคำสั่ ง Cover 
หมายความว่า ถ้าราคา Last สูงกว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งคำสั่ง Cover ออกไป 
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o Cut Loss 

- Last > ….. เช่น ตั้งเง่ือนไข Last > 9.80 ให้ส่งคำสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่ง
คำสั่ง Cover ออกไปเพือ่ตัดขาดทุน 

- Last > Break High เช่น ตั้งเง่ือนไข Last > Break High(10) ให้ส่งคำสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last 
มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทำการส่งคำสั่ง Cover ออกไป 

 
ปุ่ม Group Cancel 

หากทำเครื่องหมายถูกที่ Group Cancel เมื่อระบบทำงานที่เง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง เง่ือนไขอื่นๆ ที่เหลือจะถูกยกเลิก

โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันหากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ Group Cancel ระบบจะทำงานตามเงือ่นไขท้ังหมดจนกว่าจะทำงานครบ

ทั้ง 3 เงื่อนไขหรือคำสั่งหมดอายุ 

 

หมายเหตุ 

- รองรับการส่งคำสั่ง ขาย เท่านัน้ สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการส่งคำสั่ง ขาย และ Cover สำหรับบญัชี Credit Balance 

 

Auto Trade Type Dollar Cost Average (DCA) 

Dollar Cost Average ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเก็บออมหลักทรัพย์อย่างมีวินัย โดยจะเป็นการเก็บออมหลักทรัพย์

ตัวที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาทีก่ำหนด เป็นการซื้อแบบช่วงเวลา สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการซื้อ โดยกำหนด

วันเริ่มซื้อ วันสิ้นสุดการซื้อ ระบบจะมีให้เลือกว่าจะให้ซื้อ ทุกวนั ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน 

ยกตัวอย่าง ต้องการซื้อหลักทรัพย์ A ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 โดยให้ซือ้ทุก วันอังคาร 

ของแต่ละสัปดาห์ และไม่ให้ซื้อเกินราคา 5 บาท 
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 การใช้งาน 

กดที่ปุ่ม  เพื่อ Create คำสั่ง จากนั้นโปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อกำหนดเง่ือนไขของ
คำสั่ง 
ส่วนของหน้าจอ Simulate 
➢ Symbol  คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
➢ Start Date         คือ เวลาเริม่ต้นท่ีจะให้ดำเนินการ ส่งคำสั่ง 
➢ End Date คือ เวลาสิ้นสุดที่จะให้ดำเนนิการส่งคำสั่ง 
➢ Budget       คือ จำนวนวงเงิน 
➢ Timing        คือ ช่วงเวลาที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่ง 

Every Day      ส่งคำสั่งทกุวัน ตามช่วงวันท่ี ท่ีกำหนดใน Start Date - End Date 
Every week    ส่งคำสั่งทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามช่วงวันท่ีกำหนด  

        โดยสามารถเลือก วัน จ-ศ ได้ 
 

Every Month   ส่งคำสั่งทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตามช่วงวันท่ีกำหนด 
         โดยสามารถเลือกวันท่ีจะส่งได้ (1-31) 

➢ Price Limit คือ ราคาสูงสุดทีน่ักลงทุนสามารถกำหนดเอง ว่าเมื่อถึงเงื่อนไขห้ามซื้อเกินราคานี ้ 
หรือหากไม่ต้องการกำหนดราคา สามารถกรอก 0 ลงไปในช่องดังกล่าวได้ 

 
**** ซึ่งการกำหนดช่วงวันที่ในการส่งคำสั่ง หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ดูที่หัวข้อการส่งคำสั่ง DCA 
แบบกรณีพิเศษ **** 
เมื่อกดปุ่ม Simulate โปรแกรมจะคำนวณ วันท่ีและจำนวนเงินท่ีจะส่งคำสั่งแตล่ะครั้งออกมาให ้
 
รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่งแบบ Every Day    



 

 

58 

 

รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่งแบบ Every Week   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่งแบบ Every Month 

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขทีต่้องการแล้ว ให้กรอกรหัส PIN จากนั้นกดปุ่ม                     จะมีกล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งคำสั่ง ดังรูป 
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การส่งคำสั่ง DCA แบบกรณีพิเศษ 
 
กรณีที่ 1 หากทำการส่งคำสั่ง Timing = Every Day หมายถึง ทำการสั่งซื้อทุกวันทำการ หากวันนั้นๆ ตรงกับวันหยุดหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคำสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุด 
ระบบจะ Simulate โดยข้ามวันนั้นๆไป 

 
กรณีที่ 2 หากทำการส่งคำสั่ง Timing = Every Week หมายถึงทำการสั่งซื้อทุกสัปดาห์ (หากไม่เลือกวัน ระบบจะ Default อยูท่ี่
วันจันทร์) หากวันนั้นๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคำสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไป
ซือ้วันทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุดของสัปดาห์นี้ ระบบจะ Simulate โดยทำคำสั่งเป็นวันทำการ
ถัดไป คอืวันท่ี 4 กรกฎาคม 
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กรณีที่ 3 หากทำการส่งคำสั่ง Timing = Every Month หมายถึงทำการสั่งซื้อทุกเดือน หากวันนั้นๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคำสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไปซื้อวันทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น  ทำการสั่งซื้อทุกๆ
วันท่ี 31 ของเดอืน หากเดือนดังกล่าวไม่มีวันท่ี 31 ระบบจะ Simulate โดยทำคำสั่งเป็นวันทำการถัดไปแทน 
ดังรูป ทำคำสั่งตั้งแต่ 28-05-59 ถึง 01-12-59 รวม 7 เดือน  

 
รายละเอียดหน้าจอแสดงรายการ Order 

ส่วนที่ 1 View Condition 

➢ ระบบ จะแสดง เงื่อนไข ที่ตั้งไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
➢ เมื่อชุดคำสั่งถูกส่งครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ Status จะเปลี่ยนเปน็ 'Success'  

➢ เมื่อดับเบลิคลิกท่ีชุดคำสั่ง จะแสดงจำนวนรายการ Order ตาม Ref No. ที่เป็นเลขท่ีอ้างอิงบนระบบ ในส่วนท่ี 2 
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ส่วนที ่2 View Condition Ref No. 

➢ View Order Auto Trade ตาม Ref No. ทีต่ั้งไว ้
➢ จะแสดงจำนวนรายการ Order ตามเง่ือนไข ของ Ref No. ที่เลือกในส่วนท่ี 1 และมี Status เป็น 'Start' 
➢ เมื่อถึงวันท่ีตรง ตามเง่ือนไข ระบบจะแสดง Status เป็น ' In Process ' 
➢ ระบบจะดำเนินการส่งคำสั่งในช่วงเวลา Open 2  และส่งคำสั่งซื้อในราคา Top Price แรก ของหลักทรัพย์ทีเ่ลือก และ

จะมี Status เป็น ‘Sent’ 
 

 
 
 
การยกเลิกคำสั่ง 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม     จะเกิดกล่องข้อความยืนยนัการยกเลิก Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลกิ Order  
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Order ที่ ถูกยกเลิก ไปจะมี  Status เป็น  ‘Canceled’ ทั้ งใน ส่วนที่  1 View Condition และ ส่วนที่  2 View 

Condition Ref No. ดังภาพ 
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Market (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5) 
 

เมนูนี้จะประกอบไปด้วย 3 เมนูยอ่ย ได้แก ่ Market Information, Ranking, Bids 

 

1. Market Information 

 เป็นการดูสภาพการซื้อ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปหรือเพื่อการซื้อหรอืการขายหลกัทรพัย์ 
เราจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งช้ีถึงภาพรวมของการซื้อ / ขายทั้งตลาด ข้อมูลก็ได้แก่ ปริมาณการซื้อ / ขายรวมทุก
กระดาน  มูลค่าการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน 
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หน้าจอส่วนที ่1 : SET INDEX 

 ส่วนของการแสดงข้อมลู SET INDEX ต่างๆ  

 

 
 

รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 1 

Prev   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยเ์มื่อตลาดปิดเมื่อวันทำการก่อน 
Index   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบนั 
Change   คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน 
%Change   คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปัจจบุนัเทียบกบัดัชนี 
   เมื่อวันกอ่น 
High Index   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยส์ูงสุดของวันน้ัน 
High Change  คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนสีูงสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน 
High %Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวนันั้นเทียบกับ 
   ดัชนีเมื่อวันก่อน 
Low Index   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยต์่ำสดุของวันน้ัน 
Low Change  คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่ำสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน 
Low %Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดตำ่สดุของวันน้ันเทียบกับ 
   ดัชนีเมื่อวันก่อน 

 

 

 

 



 

 

65 

 

หน้าจอส่วนที่ 2  

 ส่วนของการแสดงข้อมลูแตล่ะหมวดธุรกิจ , กลุ่มอตุสาหกรรม 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 2 

Symbol    คือ ช่ือกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) , ช่ือหมวดธุรกิจ (Sector) 
Prev     คือ ดัชนีราคาของกลุ่มอุตสาหกรรม, หมวดธุรกจิเมื่อวันทำการก่อนหน้า 
Last     คือ ดัชนีราคาซื้อ / ขายล่าสดุของกลุ่มอุตสาหกรรม, หมวดธุรกิจ 
Change    คือ ค่าดัชนทีี่เปลี่ยนแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน 
%Change    คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
Volume    คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีไ่ด้ซื้อ / ขายกัน หน่วยเป็นหลักทรัพย ์
Value    คือ มูลค่าของการซื้อ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มอตุสาหกรรม, หมวดธุรกิจนี้ หน่วยเป็น 
     พันบาท 
%Mkt  คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอตุสาหกรรม, หมวดธุรกิจนี้ ใช้ฐานมูลค่าการซื้อ 

/ ขายเทียบกับมูลค่ารวมของกระดานนั้น 
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หน้าจอส่วนที่ 3 

 แสดงปริมาณ, มลูค่าการซื้อ / ขายและส่วนแบ่งตลาดตามมลูค่าของกระดานต่างๆ 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 3 

Info    แสดงปริมาณ, มลูค่าการซื้อ / ขายและส่วนแบ่งตลาดตามมลูค่าของกระดานต่างๆ 

Main Volume   คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main) 
Main Value   คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main) 
Main %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main) 
OddLot Volume  คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd) 
OddLot Value   คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd) 
OddLot %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานยอ่ย (Odd) 
BigLot Volume   คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot Value   คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot %Value   คือ สว่นแบ่งตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big) 
Foreign Volume   คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign Value   คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Total Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total) 
Total Value   คือ ผลรวมของมูลค่าการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total) 
Up Vol  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท้ังหมดที่มกีารซื้อ / ขายแล้วมีราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวัน 
  ทำการก่อน(หน่วยพันบาท) 
DownVol    คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดทีม่กีารซื้อ / ขายแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันทำการ

ก่อน (หน่วยพันบาท) 
UnChg Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มกีารซื้อ / ขายแล้วมีราคาไมเ่ปลีย่นแปลงจากราคาปิด

เมื่อวันทำการก่อน (หนว่ยพันบาท) 
MAI Val   คือ มูลค่าการซื้อขายใน ตลาด MAI 
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Up  คือ จำนวนหลักทรัพย์ท่ีมรีาคาสูงขึ้นเทียบกับราคาปดิวันก่อนในวันน้ัน 
Down  คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มรีาคาตำ่ลงเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น 
UnChg  คือ จำนวนหลักทรัพย์ทีไ่ม่มีการเปลี่ยนแปลง 
Tick  คือ ตัวแปรทีแ่สดงแนวโนม้ของดัชนีตลาด 
Trin  คือ ดัชนีการซื้อ / ขาย (Trading Index) 

 
Graph Intraday  

แสดงกราฟของตลาด SET, SET50, SET100, sSET, SETHD, MAI, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB  
 

 

รายละเอียด  Graph Intraday 

 คือ เมนูใช้สำหรับแสดง Graph Intraday 
- SET แสดงกราฟของ SET 
- SET50 แสดงกราฟของ SET50 
- SET100 แสดงกราฟของ SET100 
- sSET แสดงกราฟของ sSET  
- MAI แสดงกราฟของ MAI 
- SETHD แสดงกราฟของ SETHD 
- SETCLMV แสดงกราฟของ SETCLMV 
- SETTHSI แสดงกราฟของ SETTHSI 
- SETWB แสดงกราฟของ SETWB   

 แกนนอน  คือ เวลาที่ทำการซื้อ / ขายล่าสุด 
แกนตั้ง  คือ ราคาล่าสุดทีท่ำการซื้อ / ขาย 
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2. Ranking 

แสดงผลลำดับของหลักทรัพยใ์นดา้นต่างๆที่อยู่ในกระแสความสนใจ ดูได้เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ (Equity) เท่านั้น 
 
วิธกีารใช้งาน 

1. คลิกท่ีปุ่ม Market แล้วเลือกเมนู Ranking ดังรูป หรือกดปุ่ม Hot Key (F4) จะเข้าสู่หน้าจอ Symbol Ranking 

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพยไ์ด้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี ้

➢ Top Active คือ หลักทรัพย์ที่มีมลูค่าการซื้อขายสูงทีส่ดุตามลำดับ 
➢ Best Projected Open คือ หลักทรัพย์ที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สดุ 
➢ Best Projected Close คือ หลักทรัพยท์ี่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ทีด่ีทีสุ่ด 
➢ Best Open Price คอื หลักทรัพย์ทีม่ีเปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคาเปิดดีสุด 
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Top Active 

หนา้จอ Top Active นี้จะแบ่งเปน็เมนูย่อย ได้อีก 4 กลุ่ม ดังนี ้

✓ Most Active  (หลักทรัพย์ที่มีมลูค่าการซื้อขายสูงสุด) 

แสดงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อ/ขายมากทีสุ่ด ซึ่งแสดงว่ากำลังเป็นทีส่นใจของหมู่นักลงทุนท้ังหลาย หน้าจอนี้จะ

แสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด 40 อันดับแรก นอกจากนี้จะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของ

หลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนทีเ่กิดขึ้น 

ในหน้าจอนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลของแต่ละกระดานได้ด้วยคือ กระดานหลัก (Most Active - Main) , กระดาน
ใหญ่ (Biglot)  และกระดานต่างประเทศ (Most Active - Foregin)   และยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้
ด้วยคือ SET และ MAI  

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย Most Active    

No.   คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol  คือ ช่ือหลักทรัพย ์

 Deals          คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก หรือ กระดาน 
Volume  คือ ปริมาณการซื้อ / ขายบนกระดานหลัก       
Value  คือ มูลค่าการซื้อ / ขายบนกระดานหลัก                 
Avg  คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
Last  คือ ราคาซื้อ / ขายล่าสดุ 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปดิเมือ่วันทำการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คำนวณจาก (Change / Prev) *100 
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Swing  คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด คำนวณดังนี้ High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซึ่งมสีูตรในการคำนวณดังนี้  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน Most Active ก็ต่อเมือ่ตลาดฯ ไดเ้ปิดทำการซื้อ / ขายแล้ว (Market Status = 

Open) 

 

✓ Gainers (หลักทรัพย์ทีร่าคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด) 

แสดงหลักทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งช้ีว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ม
ราคาที่ดีขึน้ หรือต้องการทราบวา่หลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่นั้น อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงหรือไม่ ซึ่งหน้าจอ
นี้จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตรากำไรสูงจากกำไรมากไปหาน้อย 40 อันดับแรก ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก 
(Gainers – main) และกระดานต่างประเทศได้ (Gainers – Foregin) และยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้
ด้วยคือ SET และ MAI 

 
รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Gainer    

No.  คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol  คือ ช่ือหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซื้อ / ขายบนกระดานหลัก 
Value  คือ มูลค่าการซื้อ / ขายบนกระดานหลัก 
Avg  คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
Last  คือ ราคาซื้อ / ขายล่าสดุ 
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Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปดิเมือ่วันทำการก่อน 
(Last Price – Prev) 

%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คำนวณจาก (Change / Prev) *100 
Swing  คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด คำนวณดังนี้ High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซึ่งมสีูตรในการคำนวณดังนี้  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปดิทำการซื้อ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2)  ไม่แสดงหลักทรัพย์ทีเ่ข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มรีาคาปดิ (Prev close) ให้เปรียบเทยีบ 

 

✓ Loser (หลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นตล์ดลงมากที่สดุ) 

แสดงหลักทรัพย์ใดมีราคาต่ำลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งช้ีว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ม
ราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่นั้น อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาต่ำหรือไม่ ซึ่ง
หน้าจอน้ีจะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตราขาดทุนสูงจากขาดทุนนอ้ยไปหามาก 40 อันดับแรก ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดาน
หลัก (Loser – Main) และกระดานต่างประเทศ ได้ (Loser – Foregin) และยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้
ด้วยคือ SET และ MAI 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Loser 

No.  คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol  คือ ช่ือหลักทรัพย ์
Deals          คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซื้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
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Value  คือ มูลค่าการซื้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
Avg  คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
Last  คือ ราคาซื้อ / ขายล่าสดุ 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปดิเมือ่วันทำการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คำนวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทยีบกับราคาปิด คำนวณดังนี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซึ่งมสีูตรในการคำนวณดังนี้  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปดิทำการซื้อ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ท่ีเข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
 

✓ Most Swing (ตราสารที่ราคาซื้อขายสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันเปอร์เซน็ต์มากที่สดุ) 

แสดงหลักทรัพย์ที่มีการแกว่งของราคาสูงมาก คือมีราคาซื้อ/ ขายสงูสุด และราคาต่ำต่างกันมาก โดยจะเรียงลำดับ
หลักทรัพย์ ที่มีการแกว่งของราคา เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน จากมากไปหาน้อยเป็นจำนวนท้ังหมดถึง 20 
อันดับ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก (Most Swing – Main) และกระดานต่างประเทศ ได้ (Most Swing – 
Foregin) และยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 
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รายละเอียดและความหมายหน้าจอ MostSwing 

No.  คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol  คือ ช่ือหลักทรัพย ์
Deals          คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซื้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
Value  คือ มูลค่าการซื้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
Avg  คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
Last  คือ ราคาซื้อ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปดิเมือ่วันทำการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คำนวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกับราคาปิด คำนวณดังนี้ High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซึง่มสีูตรในการคำนวณดังนี้  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปดิทำการซื้อ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)  
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทยีบ 
 
Best Projected Open Price 

Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามาเป็น

ระดับราคาทีจ่ะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายทีเ่ข้ามาสู่ตลาดในช่วง Pre-open  

 ดังนั้นหน้าจอนี้มีเพื่อต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะเปิด (Projected Open Price) 
เพราะจะทำให้ทราบว่าหลักทรัพย์ใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนสำหรับช่วงเช้า และสำหรับช่วงบ่าย ก็จะ
ทราบวา่หลักทรัพย์ใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดเมื่อช่วงเช้า โดยจะเรียงลำดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
ไปหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก (Main) และกระดานต่างประเทศ (Foregin) ได้ 
รวมถึงสามารถ sort by ตามเง่ือนไข Gainer (หลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด) , Loser 
(หลักทรัพยท์ีร่าคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุด) 
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รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol   คือ ช่ือหลักทรัพย ์
Deals           คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก  
Avg   คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High   คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low   คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
 

สำหรับช่วงเช้า (session 1) 

Open-1   คือ ราคาเปิดในช่วงเช้า (ถือเป็นราคาเปิดของวันน้ันด้วย) 
OpenVol-1   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปดิ ในช่วงเช้า 
Prev   คือ ราคาปิดเมื่อวันก่อน สำหรับการแสดงในช่วงเช้า 
ProjOpn คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดเมื่อเข้าสู่ช่วงซื้อ/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็นราคาคาดว่า

เป็นราคาเปิด (projected open price) ที่คำนวณครั้งสุดท้ายก่อนเปิดตลาดราคาเปิดจึง
อาจไม่เท่ากับราคา ProjOpn  

Chg คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่ถ้าเป็นช่วงเช้า จะคิดเทียบกับ
ราคาปดิ (Prev) เมื่อวันก่อน 

%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อน  
 

สำหรับช่วงบ่าย (session 2) 

Open-2   คือ ราคาเปิดในช่วงบา่ย 
OpenVol-2   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปดิ ในช่วงบ่าย 
BrkCls   คือ ราคาปิดของช่วงเช้า สำหรับการแสดงในช่วงบ่าย 
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Chg   คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่  
ถ้าเป็นช่วงบ่าย  จะคิดเทียบกับราคาปิดช่วงเช้า (Brk Cls) วันนัน้ ถ้าไม่มีการซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์นัน้ในช่วงเช้า (ราคาปิดภาคเช้าเป็นศนูย์) ก็จะใช้ราคาปิดวันก่อน 

%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิดของช่วงเช้า 
 
หมายเหตุ 
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกดิการซื้อ/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไม่แสดงหลักทรัพย์ทีเ่พิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรยีบเทียบ แตส่ำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า 
ก็จะสามารถแสดงหลักทรัพย์เข้าใหม่ไดโ้ดยการเปรียบเทียบกับราคาปิดช่วงเช้า 
 
Best Projected Close Price 

Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามา เป็น

ระดับราคาที่จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากท่ีสุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายที่เข้ามาสูต่ลาดในช่วง Call Market  

 ดังนั้นหน้าจอน้ีมีเพื่อต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะปิด (Projected Close Price) โดย
จะเรียงลำดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหลักทรัพย์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงต่ำ  
 
 

 
 
รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol   คือ ช่ือหลักทรัพย ์
Deals          คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก  
Avg   คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
High   คือ ราคาซือ้ / ขายสูงสุด 
Low   คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
Prev   คือ ราคาปิดเมื่อวนัก่อน สำหรับการแสดงในช่วงเช้า 
Last   คือ ราคาซื้อ / ขายล่าสดุ 
ProjCls   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 



 

 

76 

Chg   คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปดิเมื่อวันก่อน 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหตุ 
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกดิการซื้อ/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่สำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า 
ก็จะสามารถแสดงหลักทรัพย์เขา้ใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับ ราคาปิดช่วงเช้า 
 

Best Open Price (หลักทรัพย์ท่ีราคาเปดิ เปอร์เซ็นต์ที่ดีทีสุ่ด) 

เป็นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงเช้าเพิ่มขึ้น และลดลง

จากราคาปิดวันทำก่อน และหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงบ่ายเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดช่วงเช้า ที่

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 20 อันดับแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ลำดับจากหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดไป

หาน้อย 

 

รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอันดับ 
Symbol   คือ ช่ือหลักทรัพย์ 
Deals               คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทัง้หมดบนกระดานหลัก  
Last   คือ ราคาซื้อ / ขายล่าสดุ 
High   คือ ราคาซื้อ / ขายสูงสุด 
Low   คือ ราคาซื้อ / ขายตำ่สุด 
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Avg   คือ ราคาซื้อ / ขายเฉลี่ย 
 
สำหรับช่วงเช้า (session 1) 
OpenVol-1   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปดิช่วงเช้า 
Open-1   คือ ราคาเปิดช่วงเช้า 
Prev   คือ ราคาปิดเมื่อวันก่อน สำหรับการแสดงในช่วงเช้า 
Chg   คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปดิเมื่อวันก่อน 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 
 
สำหรับช่วงบ่าย (session 2)  
OpenVol-2   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปดิช่วงบ่าย 
Open-2   คือ ราคาเปิดช่วงบ่าย 
Brkcls   คือ ราคาปิดเมื่อช่วงเข้า สำหรับการแสดงในช่วงบ่าย 
Chg   คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปดิเมื่อช่วงเช้า 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหตุ 
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมูลหลังการซื้อ/ขายจริงเกดิขึ้น 
2) ข้อมูลจะไม่แสดงหุ่นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไม่เท่ากับ
ราคา Project Open Price ได้เพราะมีกรณีที่ยกเลิกคำสั่งในช่วงตลาด Pre-Open 
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3. Bids 

 แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ(BID) และเสนอขาย(OFFER) ของหลักทรัพย์ที่สนใจ สามารถดูหลักทรัพย์ได้พร้อมกันถึง 
8 ตัว ในหนึ่งหน้าจอพร้อมๆ กัน โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกหลักทรัพย์ที่ตอ้งการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 8 ตัว หรือหากมีการใส่
หลักทรัพย์ไว้ในหนา้ My List หัวข้อ Favorites แล้ว ก็จะปรากฏหลักทรัพย์ 8 ตวัแรกข้ึนมาใหทั้นที 
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Trick ในการใช้งานหน้า Bids 

- สามารถกด HotKey Space bar เพือ่ใส่หลักทรัพยไ์ด้  

- สามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา เพือ่ใส่หลักทรัพยต์่อไปได ้

 

 

รายละเอียดและความหมาย 

ส่วนที่ 1 

Symbol   คือ ช่ือย่อหลักทรัพย์ 
Last   คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุด 
Change   คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยนำราคาซื้อ/ขายลา่สดุหักกับราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน  
   (Last Price – Prev) 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คำนวณจาก (Change / Prev) *100 
High   คือ ราคาซื้อ/ขายสูงสดุของวนันั้น 
Low   คือ ราคาซื้อ/ขายต่ำสุดของวนันั้น 

 
ส่วนที่  2 

Bid Volume   คือ ปริมาณการเสนอซื้อท่ีระดับราคาที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 
Bid    คือ ราคาเสนอซื้อท่ีดีที่สุด 5 อันดบัแรก 
Offer    คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก 
Offer Volume  คือ ปริมาณการเสนอขายที่ระดับราคาที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 

 

ส่วนที่  3  

B/S   คือ B = Buy สำหรับกรณีเคาะซื้อล่าสดุ, S = Sell สำหรับกรณีเคาะขายล่าสุด 
Volume   คือ ปริมาณที่ซื้อ/ขายล่าสดุ 
Price   คือ ราคาล่าสุดที่ทำการซื้อ/ขาย  
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ส่วนที่ 4  

Open   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 
BuyV   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ 
SellV   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย 
OI   คือ ปริมาณสัญญาคงค้างที่รอซื้อ/ขาย *** กรณีเป็น Equity จะไม่แสดงค่านี ้
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Summary (ตราสารในแต่ละกลุ่ม) (Hotkey: F3) 
 

มี 4 หัวข้อย่อย ดังนี ้
- Stock in Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน) 
- Sale by Price (สรุปรายการซื้อขาย ณ ราคาต่างๆ) 
- Sale by Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 
- View OddLot (ข้อมูลของหลักทรัพย์บนกระดานเศษหลักทรัพย์) 

 

1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน) 

แสดงหน้าจอราคา (Price) ตั้งแต่ราคาพื้นจนถึงราคาเพดานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซื้อและเสนอ
ขายที่ดีที่สุด (Best Bid, Best Offer) 10 อันดับไว้ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริมาณการซื้อ/ขายที่เกิดขึ้นว่ามีการจับคู่ได้กี่
รายการด้วย โดยแยกเป็นรายการที่เกิดจากเคาะซื้อ หรือรายการเกดิจากการเคาะขาย 

นอกจากนี้ หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์นั้นๆ ไว้ด้วย เป็นข้อมูลที่นำเสนอเพื่อให้นักลงทุนทราบว่า
การซื้อ/ขายอยูท่ี่ ณ ราคาเท่าใดคือทราบราคาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดอย่างถูกต้อง 

 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ชื่อหลกัทรัพย์ทีต่้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกดิแทบสนีำ้เงนิข้ึนให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกด
ปุ่ม Enter หนา้จอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คยี์ลงไป 
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รายละเอียดและความหมาย 

Symbol    คือ ช่ือหลกัทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตวัช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกมากขึ้น 
Page Up    คือ เลื่อนขึ้นไปดรูาคาทีสู่งขึ้นจนถึงราคา Ceiling 
Page Down    คือ เลื่อนลงไปดูราคาที่ต่ำลงจนถึงราคา Floor 
Deal (ฝั่งซื้อ)    คือ จำนวนรายการซื้อท่ีเกิดจากการเคาะซื้อ ท่ีระดับราคาต่างๆ 
Buy Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ 
Bid Volume    คือ ปริมาณการเสนอซื้อ 
Price   คือ ระดับราคาต่างๆ จากเพดานถึงพื้นหรือถ้าไม่มเีพดาน-พื้น ก็จะเป็นสูงสุดจนถึงตำ่สุด

ที่ซือ้ขาย 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขาย 
Sell Volume   คือ ปริมาณการ ขายที่เกดิจากการเคาะขาย ท่ีระดบัราคาต่างๆ 
Deal (ฝั่งขาย)   คือ จำนวนรายการขายที่เกดิจากการเคาะขาย ท่ีระดับราคาต่างๆ 

 
Trick ในการใช้งานหน้าจอ Stock In Play 

- สามารถกด Space bar เพือ่ใส่ข้อมูลหลักทรัพย์ได้แทนการใช้เมาส์คลิกท่ีช่อง Symbol 
- เมื่อใส่ช่ือหลักทรัพย์ใน Stock In Play หน้าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot  ก็จะแสดงข้อมลู 

ของหลักทรัพย์นัน้ด้วย 
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2. Sale by Price (สรุปรายการซ้ือขาย ณ ราคาต่างๆ) 

เมื่อนักลงทุนต้องการทราบว่าในวันนีม้ีการซื้อ/ขายหลกัทรัพย์ที่ราคาต่างๆเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อตัดสนิใจว่าควรซื้อหรือ
ขายที่ระดับราคาตลาดในขณะนั้นหรือไม่ หรือต้องการทราบว่าการซื้อหรือการขายที่ได้กระทำไปแล้วนั้น ซื้อหรือขายในราคาที่
แพงหรือถูกกว่านักลงทุนท่านอื่นๆ หรือไม่ ฟังก์ช่ันนี้จะตอบคำถามดังกล่าวขา้งต้นได ้โดยจะแสดงปริมาณและมูลค่าการซื้อ/ขาย
ทีร่ะดับราคาต่างๆ เรียง จากราคาต่ำไปหาสูง 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ำเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกด
ปุ่ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คีย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Deal (ฝั่งซื้อ)  คือ จำนวนรายการซื้อท่ีเกิดจากการเคาะซื้อ ที่ระดับราคาต่างๆ 
Buy Volume  คือ ปริมาณการซื้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื้อ ที่ระดับราคาต่างๆ 
Price   คือ ระดับราคาต่างๆ เรียงจากมากไปน้อย 
Sell Volume  คือ ปริมาณการซื้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ท่ีระดับราคาต่างๆ 
Deal (ฝั่งขาย)  คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายที่เกดิจากการเคาะขาย ท่ีระดับราคาต่างๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ ราคานัน้ ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมตั ิ
Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายบนกระดานหลัก ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมตั ิ
ส ี   คือ การแสดง Volume ของการซือ้ขาย 
    - สแีดง แทน ปริมาณการซือ้ขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอขายหรือ Offer 
    - สเีขียว  แทน ปริมาณการซื้อขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอซื้อหรือ Bid 
    - สเีหลือง แทน ปริมาณการซื้อขาย ณ เวลา Open 
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3. Sale by Time (แสดงรายการซ้ือขายตามเวลา) 

แสดงการจับคู่ซื้อ/ขาย ณ เวลานั้นๆ โดยแสดงตั้งแต่เวลาที่เริ่มมีการซื้อ/ขายจนถึงเวลาล่าสุด รายการซื้อ/ขายจะไม่มีการ
เกิดขึ้นพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื้อ/ขายเรียงกันไป ข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้าจอนี้ จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการจับคู่ 
(Deal) ทุกๆครั้งที่เป็นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื้อ/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซื้อหรือเคาะขายในปริมาณ
สูงๆ ในคำสั่งเดียว แต่ไปจับคู่กับคำสั่งซื้อ/ขายฝั่งตรงขา้มหลายคำสั่ง จะทำให้เกิดรายการหลายรายการได้ 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ำเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกด
ปุ่ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Hour   คือ การกำหนดช่วงเวลาที่ท่านต้องการดูข้อมูล  
Minute   คือ การกำหนดช่วงเวลาทีท่่านต้องการดูข้อมูล  
Clear   คือ การ Clear ค่าทีท่่านได้กำหนดไปข้างต้น 

 ปุ่ม         (First)  คือ การเลื่อนเพื่อกลับไปหนา้แรก 

 ปุ่ม      (Previous) คือ การเลื่อนเพื่อย้อนกลับไปดูข้อมูล 

 ปุ่ม       (Next)  คือ การเลื่อนเพื่อดหูน้าถัดไป 
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4. View OddLot (ข้อมลูของหลักทรัพย์บนกระดานเศษหลกัทรัพย)์  

แสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อ/ขายบนกระดาน Odd lot  (ซื้อ/ขายในปริมาณที่ไม่เต็มหน่วย) ของหลักทรัพย์ที่

ต้องการ เช่น ปริมาณการซื้อ/ขายรวมทั้งมูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งกระดาน , ราคา celing /Floor เป็นต้น รวมถึงมีการแสดง

ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายท่ีดีที่สุด 10  อันดับ (Best bid/Offer) ให้ดูด้วย 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ำเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกด

ปุ่ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ทีค่ีย์ลงไป 
 

รายละเอียดและความหมาย 
Oddlot Avg   คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของเศษหลักทรัพย ์
Oddlot Deal   คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายบนกระดานเศษหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ 
Oddlot Volume  คือ ปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหลักทรัพย์ของหลักทรัพย ์
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Last   คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุด 
Total Odd Mkt Volume คือ ปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหลักทรัพย์ทั้งตลาดฯ 
Total Odd Mkt Value คือ มูลค่าการซื้อ/ขายหลักทรัพยบ์นกระดานเศษหลักทรัพย์ทัง้ตลาดฯ 
Oddlot Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายหลักทรัพยบ์นกระดานเศษหลักทรัพยข์องหลกัทรัพย์ 
Floor   คือ ราคาพื้น 
Prev   คือ ราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน 

Best Bid/Offer 
 Volume (Bid)  คือ ปริมาณการเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 10 อันดับ 
 Bid   คือ ราคาเสนอซื้อท่ีดีที่สุด 10 อันดับ 
 Offer   คือ ราคาขายที่ดีท่ีสดุ 10 อันดับ 
 Volume (Offer)   คือ ปริมาณการเสนอขายที่ดทีี่สดุ 10 อันดับ 
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News 
 

แสดงข่าวทีเ่กี่ยวข้องกับหลักทรัพยต์ัวที่สนใจ สามารถดูข่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตได้ทั้งหมดอีกด้วย โดยทีไ่ม่ต้อง
เสียเวลากดค้นหาทีละตัว และยังสามารถดูข่าวของหลักทรัพย์ที่ใส่ไว้ในหน้า My List ทีเ่มนู Favorite ได้อีกด้วย 

วิธีการอ่านข่าว 
 ให้กดไปท่ีหัวข้อข่าวท่ีสนใจ 1 ครั้ง จากนั้นจะเปิดเนื้อหาข่าวขึ้นมาให้ 

สามารถกดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลบัไปยังหน้าข่าว 
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Graph 
 

ใช้สำหรับดูราคาของหลักทรัพย์ตัวที่สนใจในลักษณะของกราฟ สามารถใส่ Indicator เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
เพิ่มเติมได้กว่า 60 ตัว ซึ่งเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ทางโปรแกรม efinTrade Plus ร่วมกับบริษัทในเครือ นำเอาเครื่องมือที่
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนได้นำข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจซื้อ-ขาย
หลักทรัพย์  

 

 PS   สำหรับเปลีย่นการแสดงผลของแท่งเทียน 
 Indicator  สำหรับใส่เครื่องมือทางด้านเทคนิค 
 Draw   สำหรับใส่เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับการวาด 
 Period   สำหรับเปลีย่นช่วงเวลาบนกราฟ 
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Finance 
 

ใช้สำหรับดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี หากวา่ปนีั้นๆ ยังไม่ครบปี จะแสดงข้อมูลถงึ Quarter ล่าสุด 

 
รายละเอียดของหน้าจอ Finance 

Asset (M฿)  สินทรัพย์  
Liabilities (M฿)  หนี้สิน  
Equity (M฿)  ส่วนของผู้ถือหลักทรัพย์  
Debt Equity Ratio สัดส่วนหนี้สินต่อทุน  
ROA (%)   เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรพัย์  
ROE (%)   เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนผูถ้ือหลักทรัพย์  
Revenue (M฿)   รายได้  
Net Profit (M฿)   กำไรสุทธิ  
Net Profit Margin (%) กำไรคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของรายได้  
EPS (Baht)   กำไรต่อหลักทรัพย์  
P/E    ราคาหลักทรัพย์คิดเป็นกีเ่ท่าของกำไรต่อหลักทรัพย์  
P/BV    ราคาหลักทรัพย์เป็นกีเ่ท่าของมูลคา่ทางบญัช ี 
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More 
 

เมน ูMore เพื่อเลือกดูเมนูต่างๆเพิ่มเติม มีใหเ้ลือกใช้งานอีก 2 เมนู ได้แก่ SET News และ Batch Order 
 

SET News 
 

แสดงข่าวจากหน้า website set.or.th 
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Batch Order 

เป็นหนา้จอสำหรับเตรียมการคำสัง่ซื้อขายไว้ล่วงหนา้ ลูกคา้สามารถส่งคำสั่งเตรียมไว้ได้ 50 คำสั่งต่อ 1 หนา้จอ โดยจะ

สามารถส่งคำสั่งทั้งหมดได้โดยกดปุ่ม Confirm ครั้งเดียว 

 

วิธีการใช้งาน 

คลิกท่ีปุ่ม More เลือก Batch Order จะเขา้สูห่น้าจอ ดังรูป 

1. กดปุ่ม    “Import Order”  จะเป็นการนำไฟล์ .CSV เข้าไปยังโปรแกรม efin Trade 
2. สามารถเตรียมคำสั่งได้สูงสดุ 50 คำสั่ง 

3. ปุ่ม  “Export Order” จะเปน็การส่งออกไฟล์ .CSV 
4. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยดับเบิล้คลิกท่ีแถวท่ีต้องการแกไ้ข 

5. ปุ่ม  “Validate Order” เป็นการตรวจสอบคำสั่งเบื้องต้นก่อนว่าคำสั่งถูกต้องหรือไม่ (แต่จะ
ยังไม่ส่งคำสั่ง) โดยจะทำการตรวจสอบ ดงันี ้
- ตรวจสอบ Ceiling, Floor 
- ตรวจสอบ Spread 
- ตรวจสอบ Side 
- ตรวจสอบ Symbol 
- ตรวจสอบ Volume มากกว่า 0  
- ตรวจสอบ TTF (ต้องเป็น “ ”, 2 เท่านั้น) 
- ตรวจสอบ Condition (ต้องเป็น “ ” , IOC, FOK เท่านั้น) 
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6. ปุ่ม  “Stop” จะเป็นการหยดุส่งชุดคำสั่งหมด 

7. ปุ่ม   “Send All” จะเป็นการส่งคำสั่งทั้งหมดไปยังตลาดฯ 

8. ปุ่ม   “Send Selected” จะเป็นการส่งคำสั่งเฉพาะคำสั่งที่เลือกส่งไปยังตลาดฯ 

9. ปุ่ม    “Clear” จะเป็นการลบคำสั่งที่ Curser อยู่ (ลบได้ครั้งละ 1 คำสั่ง) 

10. ปุ่ม  “Clear All” จะเป็นการลบคำสั่งทัง้หมด 
 
ความหมายของแต่ละ Field 

B/S (Buy /Sell) : Side ทีต่้องการส่งคำสั่ง “B” = ซือ้, “S” = ขาย 
Symbol : ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการส่งคำสั่ง 
TTF (Trustee ID) : เป็นการส่งคำสั่งกองทนุประเภท NVDR order 
Volume : ปริมาณที่ตอ้งการส่งคำสั่ง 
Price : ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อหรือขาย จะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling  

นอกจากน้ียังมีราคาที่เป็น  
ATO (At the Open price) = สำหรับช่วง Market Status Start Up, Pre-Open, Intermission 
ATC (At the Close price) = สำหรับช่วง Market Status Pre-Close 
MO (Market Price) = สำหรับช่วง Market Status Status Start Up, Pre-Open, Open, Intermission ML 
(Market Price) = สำหรับช่วง Market Status Open  

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนยิม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ให้ระบุเป็น 12.40 
Iceberg : จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Cond (Condition) :  คำสั่งพิเศษท่ีระบุมากับคำสั่งซื้อ/ขาย  
Dep (Deposit) : คำสั่งขายเท่านั้นจะสามารถส่งหลักทรัพย์ แบบ Deposit ได ้
Amount : จะบอกมูลค่าการซื้อขายของแตล่ะคำสั่ง (Volume * Price) 
Status   : เมื่อส่งคำสั่งเสรจ็จะมสีถานะแจ้งว่าส่งสำเร็จหรือไม ่
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กล่องส่งคำสั่งซื้อขาย (Bar Trade) 
 

 กล่องส่งคำสั่งซื้อ/ขายในโปรแกรม efin Trade Plus จะมีให้เลือกถึง 3 แบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบที่ถนัดหรือ
คุ้นเคย เพียงแค่คลิกปุ่มด้านขวาล่าง 1-2 และ MM ครั้งเดียวโปรแกรมจะจำการใช้งานไว้ เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป โปรแกรม
จะกำหนดเป็นแบบครั้งล่าสุดที่ได้ใช้งานไว ้

สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกหนา้จอโดยการกด Hotkey ดังนี ้
- [NumLock] จะเป็นการส่งซื้อ Buy Order  
- [-] จะเป็นการส่งคำสั่ง Sell Order 
- [/] จะเป็นการส่งคำสั่ง Short Order 
- [*] จะเป็นการส่งคำสั่ง Cover Order 

 

แบบที ่1 : efin Trade Style 

Side = Buy 

 
Side = Sell 

 
Side = Short 

 
Side = Cover 

 
 

รายละเอียดและความหมาย 
Side    คือ ฝั่งของคำสั่ง B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 
NVDR    คือ คำสั่งซื้อ/ขายแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีจ่ะซื้อ / ขายของคำสั่ง 

▪ ใส่จำนวนเตม็ lot เมื่อต้องการส่งคำสั่งบนกระดานหลัก ( 1 board lot เท่ากับ 
100 หุ้น 
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▪ ใส่จำนวนไมเ่ต็ม 1 board lot ( 1- 99) เมื่อต้องการส่งคำสั่งบนกระดาน Odd 
lot  

▪ ไม่รองรับการใส่ mix lot เช่น ส่งคำสั่งด้วยจำนวน 150 
 
Time    คือ จำนวนครั้งท่ีต้องการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 
Price    คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพยท์ีเ่สนอซื้อหรือขายจะต้องอยู่ในช่วง Floor  
    กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาทีเ่ป็น 
    “”  = สำหรับกรอกราคา limit price 

ATO (At the Open price) = สำหรับช่วง Market Status  Start Up, Pre-Open, 
Intermission 

    ATC (At the Close price) = สำหรับช่วง Market Status Pre-Close 
MO (Market Order) = สำหรับช่วง Market Status Status Start Up, Pre-Open, 
Open, Intermission 

   ML (Market to Limit Order) = สำหรับช่วง Market Status Open 
 *** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนยิม 2 ตำแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเปน็ 12.40 
Iceberg   คือ จำนวนหลักทรัพย์ทีจ่ะแสดงในตลาด 
Validity   คือ เงือ่นไขท่ีใช้ในการส่งคำสั่ง       
     1. Validity: DAY 

 หมายถึง คำสั่งซื้อ/ขายจะหมดอายุภายในวันท่ีส่งคำสั่ง หากไมไ่ดร้ับ
การจับคู่จะถูกยกเลิกคำสั่ง 

     2. Validity: DATE 
 หมายถึง การระบุวันหมดอายุของคำสั่งซื้อ/ขาย แต่ไมเ่กิน 30 วัน 

     3. Validity: CANCEL 
 หมายถึง เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแล้ว หากไม่เกดิการจับคู่ คำสั่งซื้อ/ขาย
นั้นจะตั้งรอจนถึงวันท่ี 30 โดยนับวันท่ีส่งคำสั่งซื้อ/ขายเป็นวันท่ี 1 

  4. Validity: IOC (Immediate or Cancel)   
 หมายถึง  เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแลว้ คำสั่งนั้นจะตอ้งจับคูไ่ด้ทันทีที่ไป
ถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคูไ่ด้เพยีงบางส่วนหรือท้ังหมดกไ็ด้ และส่วนที่ไม่
สามารถจับคู่ได้จะถกูยกเลิกทันที  

    5. Validity: FOK (Fill Or Kill)                                                                                                                                                                 
 หมายถึง เมื่อส่งคำสั่งซื้อ/ขายแล้ว คำสั่งนั้นจะต้องจับคู่ได้ทั้งหมด
ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซื้อ/ขาย (Deal) กี่
รายการก็ได้ แต่ถ้าหากคำสั่งซื้อ/ขายนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ 
คำสั่งซื้อ/ขายนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมดทันที 

 Send   คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 
Account   คือ บัญชีลูกค้า 
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Buy Limit  คือ วงเงินเครดิตสำหรับลูกค้าท่ีสามารถทำการซื้อหลักทรัพยไ์ด ้
Orderbook State  คือ State ของหุ้น  

 

แบบท่ี 2 : Quick Trade Style 

 
กล่องส่งคำสั่งซื้อ/ขายแบบใช้ง่าย สะดวกในการกรอกข้อมูล  
Side = Buy 

 
 
Side = Sell 

 
 
Side = Short (สำหรับบัญชี Credit Balance) 

 
 
Side = Cover (สำหรับบัญชี Credit Balance) 

 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Side    คือ ฝั่งของคำสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลักทรัพย ์
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่จะซื้อ / ขายของคำสั่ง 

▪ ใส่จำนวนเตม็ lot เมื่อต้องการส่งคำสั่งบนกระดานหลัก ( 1 board lot เท่ากับ 
100 หุ้น 

▪ ใส่จำนวนไมเ่ต็ม 1 board lot ( 1- 99) เมื่อต้องการส่งคำสั่งบนกระดาน Odd 
lot  

▪ ไม่รองรับการใส่ mix lot เช่น ส่งคำสั่งด้วยจำนวน 150 
Price    คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพยท์ี่เสนอซื้อหรือขายจะต้องอยู่ในช่วง Floor  
    กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาทีเ่ป็น  
    “”  = สำหรับกรอกราคา limit price 

ATO (At the Open price) = สำหรับช่วง Market Status  Start Up, Pre-Open, 
Intermission 

    ATC (At the Close price) = สำหรับช่วง Market Status Pre-Close 
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MO (Market Order) = สำหรับช่วง Market Status Status Start Up, Pre-Open, 
Open, Intermission 

   ML (Market to Limit Order) = สำหรับช่วง Market Status Open 
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนยิม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเปน็ 12.40 

Send    คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 
Clear    คือ ปุ่มเคลียร์ค่าคำสั่งซื้อ/ขาย 
Account   คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit  คือ วงเงินเครดิตสำหรับลูกค้าทีส่ามารถทำการซื้อหลักทรัพยไ์ด ้
Orderbook State  คือ State ของหุน้  
 

แบบท่ี 3 : Trade Style MM 

Money Management เป็นหลักการในการใช้บริหารจัดการเงินทุน เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงในการซื้อหลักทรัพย์แต่

ละครั้ง โดยระบบนี้จะคำนวณจำนวนหลักทรัพย์ที่เหมาะสมตามความเสี่ยง (% Give up) ที่นักลงทุนกำหนดขึ้นเอง ทำให้นัก

ลงทุนมีความปลอดภัยในการลงทุนสูงขึ้น  

Side = Buy 

 
 
Side = Short (สำหรับบัญชี Credit Balance) 

 
   

Buy   คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ                                                                                                        
Short   คือ ปุม่ส่งคำสั่ง Short 
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกมากขึ้น 

 Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพยท์ี่เสนอซื้อหรือ Short จะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ 
Ceiling กรณี Short ราคาของหลกัทรัพย์ต้องไม่ตำ่กว่าราคาซื้อขายล่าสดุ 

 Stop Price   คือ ราคาที่ต้องการขายตัดขาดทุน (ใช้ตั้งเงื่อนไขสำหรับ Auto Trade Order) 
 %Give up    คือ % ที่นักลงทุนยินยอมขาดทุนได้ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีท่ำการซื้อ (ระบบจะคำนวณใหโ้ดยอัตโนมัติ) 

Loss (Baht)  คือ จำนวนเงนิท่ีขาดทุน (ระบบจะคำนวณใหโ้ดยอัตโนมัต)ิ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนยิม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
Volume       คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคำสั่งซื้อขาย 
Pin   คือ รหัสในการส่งคำสั่ง 
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Send   คือ ปุ่มส่งคำสั่ง 
Clear   คือ ปุม่ในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว ้

 
Side= Sell 

กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกสัดส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการขายแบบคิดเป็น % เช่น ต้องการขาย 
50% ของหลักทรัพย์ตัวนั้น ระบบจะคำนวณ Volume ออกมาให้โดยอัตโนมัติ จากน้ันกรอก Pin code แล้วส่งคำสั่งได้ทันที 

 

 
 
Side= Cover (สำหรับบญัชี Credit Balance) 

กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกสัดส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการ Cover แบบคิดเป็น % เช่น ต้องการ 

Cover 50% ของหลักทรัพย์ตัวนั้น ระบบจะคำนวณ Volume ออกมาให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นกรอก Pin code แล้วส่งคำสั่งได้

ทันท ี

 

 
 

การใช้งาน 

1. กรณีซื้อ ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทั้ง 3 ค่า ระบบจึงจะคำนวณ Volume และLoss (Baht) 

ออกมาใหโ้ดยอัตโนมัติ 

วิธกีารคำนวณ  

กรณีสั่งซื้อ BBL ที่ราคา 180 บาท, Stop Price = 174 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการคำนวณดังนี้ 

หาก Account นี้มี Equity เท่ากบั 500,000  

 

   = X        เมื่อแทนค่า X จะเทา่กบั 5,000 

Volume =        จะได้ Volume ที่ตอ้งซื้อเท่ากับ 800 (ตัดหลักสิบออก) 

Loss (Baht) = Volume x (Price – Stop Price)      จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท 

2. กรณี Short ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทั้ง 3 ค่า ระบบจึงจะคำนวณ Volume และLoss 

(Baht) ออกมาให้โดยอัตโนมัติ 

 



 

 

97 

วิธีการคำนวณ  

กรณีสั่ง Short BBL ที่ราคา 174 บาท, Stop Price = 180 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการคำนวณดังนี้ 

หาก Account นี้มี Equity เท่ากบั 500,000  

 

 = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000 

Volume =          จะได้ Volume ทีต่้องซื้อเทา่กับ 800 (ตัดหลักสิบออก) 

 
Loss (Baht) = Volume x (Stop Price – Price)      จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท 

 

หมายเหตุ 

- รองรับการส่งคำสั่งซื้อและขาย สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการส่งคำสั่งซือ้, ขาย, Short และ Cover สำหรับบญัชี Credit Balance 
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Order Transaction 
 

การแสดงคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพยท์ัง้หมดที่เกิดขึ้น 

 

ส่วนของการค้นหารายการ (Search) 
 รองรับการค้นหารายการได้จากเงือ่นไข ดังนี ้
  Status   สถานะของคำสั่ง 
  Symbol   ช่ือย่อหลักทรัพย ์
  Price   ราคาหลักทรัพย ์
  Side   ด้านการซื้อ/ขาย 
ปุ่มการใช้งาน 

Edit   คือ ปุ่มแก้ไขคำสั่งซื้อ/ขาย 
History   คือ ปุ่มเรียกดูประวตัิการแกไ้ขคำสั่ง 
Cancel   คือ ปุ่มยกเลิกคำสั่ง 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Order Number  คือ หมายเลขของ Order ทีส่่งไป 
B/S   คือ ฝั่งของคำสั่ง 
    B = คำสั่งซื้อ   
    S = คำสั่งขาย 
    H = คำสั่ง Short 
    C = คำสั่ง Cover 
Symbol   คือ ช่ือย่อของหลักทรัพย์ 
    " "   คำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ปกต ิ 
    "2" คำสั่งซื้อ/ขายของนักลงทุนท่ัวไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทีจ่ะซื้อ/ขายของคำสั่ง 
Price   คือ ราคาของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ/ขายของคำสั่ง 
Matched   คือ จำนวนทีจ่ับคูไ่ด ้
Iceberg   คือ จำนวนหลักทรัพย์ทีอ่อกแสดงในตลาด 
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ST   คือ สถานะของคำสั่ง 
Time   คือ เวลาทีท่ำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 
QT   คือ ป้ายบอกว่าคำสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคำสั่งยังไมไ่ปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ 
หมายถึงยังไมไ่ด้การยืนยัน 
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Short Sell / Cover Short Sell Order (คำสั่งขายแบบ SBL) 
 
 การทำสัญญายืมระหว่างผู้ยืมฝ่ายหนึ่งกับผู้ให้ยืมอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ณ วันท่ีตกลง
และผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ใหย้ืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา 
 
การส่งคำสั่ง Side H หรือ C จะมีการตรวจสอบดังนี ้

1. Side = H → ตรวจสอบ Type ของหลักทรัพย์ว่าเป็นการยืม (B = Borrow) 
▪ ก่อน Match 

- หักหลักทรัพย์ใน Position type B ถ้าหาก Position Type B ไมเ่พียงพอ จะไม่อนุญาตใหส้่งคำสั่ง  
- ลกูค้า Cash และ Credit balance หักวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = B 

▪ หลัง Match 
- เพิ่มหลักทรัพย์ใน Position Type = S 

2. Side = C → ตรวจสอบ Type ของหลักทรัพย์ว่าเป็นการ Short (S = Short Position) 
▪ ก่อน Match 

- หักหลักทรัพย์ใน Position Type S ถ้าหาก Position Type S ไม่เพยีงพอ จะไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง (ทั้ง
ลูกค้า Cash และ Credit Balance) 

▪ หลัง Match 
- เพิ่มหลักทรัพย์ใน Position Type B 
- ลูกค้า Cash และ Credit balance คืนวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = S แต่คิดมูลค่าของ 

Order ดังนี้ Order Value = (AvgPrice PositionTypeS*2)- Matched Price 
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Options (การตั้งคา่ตา่งๆ) 
 

เป็นการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม efin Trade Plus ซึ่งประกอบด้วยเมนดูังต่อไปนี ้
1) เมนู View Order 
2) เมนู General 
3) เมนู View Order  
4) เมนู HotKey 
5) เมนู Connection 
6) เมนู Error 

 
 

คลิกท่ีปุ่มเมนู Options  ด้านขวามือของหน้าจอ จะเขา้สู่หน้าจอ Setting ดงัรูป 
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General 

เป็นเมนสูำหรับการตั้งค่า ตา่งๆ ของ Program efin Trade 
 

 
 
 
Font Color คอื สตีัวอักษร 

 สีของตัวอักษรจะเป็นแบบเดิมของ efin Trade 

  สีของตัวอกัษรจะเป็นแนวสบายตา Pastel 
หมายเหตุ การตั้งค่า Font Color เมื่อตั้งค่าแล้วให้ LogOut ออกจากโปรแกรมแล้ว LogIn เข้าใหม่เพื่อให้ได้ค่าที่สมบูรณ ์
 
ตัวอักษร คือ การตั้งค่า Font และ size สำหรับในส่วนการสร้างหนา้จอ Templates ใหม ่
สีกระพริบบอกการเสนอซื้อ, ยกเลิกหรือจับคู ่คือ การกำหนดสีในการทำรายการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 

  คือ ไม่ต้องสีกระพริบ ของ Bid/Offer ให้กระพริบสีขาวอยา่งเดียว 
 คือ แสดงสีกระพริบของ Bid/Offer  

การต้ังค่าผู้ใช ้ 

• Terms & Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

• Personal Data ข้อมูลส่วนบุคคล 
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ภาษา คือ การแสดงภาษาท่ีหน้า Option  

• เลือกภาษาไทย ที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 

• เลือกภาษาอังกฤษท่ีหน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ 

View Order 

เป็นเมนูสำหรับการตั้งค่าการแสดงรายการสูงสุดต่อหน้าของหน้าจอ View Order เพื่อให้สะดวกในการดู Order ของ
ผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้หน้าจอ View Order สามารถแสดง Order ได้กี่รายการ เช่น ถ้าต้องการให้หน้าจอ 
View Order แสดง Order ทั้งหมด 200 รายการ ให้เลือกตรงจำนวนรายการสูงสุดต่อหน้าเท่ากับ 200 

• เมื่อเลือกรายการสูงสุดแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม ‘OK’ หน้าจอ View Order จะแสดงรายการสูงสุดแค่ 200 รายการ
ตามที่เลือกไว้ 

• เมื่อต้องการยกเลิกรายการที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม ‘Cancel’ รายการที่เลือกไว้จะไม่ทำงาน หน้าจอ View 
Order จะแสดงรายการอย่างเดิมก่อนหน้าท่ีเลือกไว้ 
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Hotkey 

เป็นเมนู สำหรับการตั้งค่าการ Hotkey ของเมนตู่างๆ ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี ้

 
 

Connection 

 เป็นเมนสูำหรับการตั้งค่ากรณโีปรแกรมไมส่เถยีร สามารถเปลี่ยนเปน็ PUSH หรือ PULL 
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Error 

เป็นเมนสูำหรับการตั้งค่าการแสดงรายการข้อผดิพลาดต่างๆ 

 
 

About 

 เป็นเมนสูำหรับบอกประวัติการอพัเดทเวอร์ช่ัน 
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Buy/Sell Option (การต้ังค่าการส่งคำสั่งซื้อขาย) 
 

เป็นปุ่มสำหรับการตั้งค่าของการสง่คำสั่งซื้อ/ขาย ได้แก่ การตั้งค่า PINCODE, Trustee Id และการกำหนดราคาเป็นต้น 

คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้านขวามือของหน้าจอ ดังรูป จะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 
 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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หมายเลข 1 หลังส่งคำสั่งให้คงช่ือหลักทรัพย์ไว้ คือ เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะจำชื่อหลักทรัพย์ที่ทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
ครั้งล่าสุดไว้ทุกครั้ง 

 

➢ เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะจำช่ือหลักทรัพย์ที่ทำการส่ง
คำสั่งซื้อ/ขายครั้งล่าสุดไว้ทุกครั้ง โดยที่ไม่ต้องคีย์หลักทรัพย์นั้นใหม่ทุกครั้ง 

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะไม่จำช่ือหลักทรัพย์ที่ทำการ
ส่งคำสั่งซื้อ/ขายครั้งล่าสุดไว้ จะต้องทำการคีย์ใหม่ทุกครั้ง 

 
หมายเลข 2 ใส่ราคาอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ไว้ให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้
ใช้ได้กำหนดไว้ 

➢ เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ไว้ให้ตามที่ผู้
ใช้ได้กำหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องคีย์ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์นั้นทุกครั้ง 

เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ณ. ที่ราคา 
Last Price ทุกครั้ง 

เลือก   เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ราคาซื้อ
หลักทรัพย์ ณ. ท่ีราคา Offer ราคาแรก และใส่ราคาขายหลักทรัพย์ ณ. ท่ีราคา Bid ราคาแรก   

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะไม่ทำการใส่ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ไว้ให้ ผู้ใช้
จะต้องทำการคีย์ราคาซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง 

 
หมายเลข 3 ใส่ปริมาณซื้อ/ขายอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ปริมาณซื้อ/ขายหลักทรัพย์ไว้ให้โดย
อัตโนมัติตามทีผู่้ใช้ได้กำหนดไว ้

➢ เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่ปริมาณซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ไวใ้ห้ตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องคีย์ปริมาณซื้อ/ขายหลักทรัพย์นัน้ทุกครั้ง 

 ใส่จำนวน Volume ที่ช่อง  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะทำการใส่
ปริมาณซื้อ/ขายหลักทรัพย์ใหทุ้กครั้ง 

ใส่จำนวน Nest Step ที่ช่อง  การกำหนดจำนวนการเพิ่มและลดของ 
Volume โดยเมื่อกดลูกศรขึ้น  จำนวน Volume จะเพิ่มขึ้นทีละ 100 และเมื่อกดลูกศรลง  จำนวน 
Volume จะลดลงทีละ 100 

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายระบบจะไม่ทำการใส่ปริมาณซื้อ/ขาย
หลักทรัพยไ์ว้ให้ ผู้ใช้จะต้องทำการคีย์ปรมิาณซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทกุครั้ง 
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หมายเลข 4 การบันทึก PINCODE คือ เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ลกูค้าจะใส่ Pincode ครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อไประบบจะทำ
การ Save Pincode ให้โดยอตัโนมัติ จนกว่าจะ LogOut ออกจากระบบ  

➢ เลือก  ระบบจะทำการบันทึก Pincode ให ้

➢ ไม่เลือก  ระบบจะไม่ทำการบันทึก Pincode ให ้
หมายเลข 5  แสดงการยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน  Auto Trade 
หมายเลข 6  กล่องยืนยันการส่งคำสั่ง 

➢  

➢  
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Smart One Click  
 

เป็นเครื่องมือทีช่่วยใหก้ารส่งคำสั่งซื้อ/ขายรวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกปรมิาณและราคาในการส่ง

คำสั่งซื้อ/ขาย และกด Enter เพื่อส่งคำสั่งได้ทันที 

1. คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้านขวามือของหน้าจอ  ดงัรูป  จะเข้าสูห่น้าจอ Smart One Click ดังรูป 

 
 

2. เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ให้คยี์ชื่อหลักทรัพย์ที่ช่อง   

3. สามารถใส่จำนวน Volume ได้โดยการคลิกเลือกที่ส่วนของ Volume หรือคีย์ท่ีช่อง Volume 

 
4. ถ้าต้องการส่งคำสั่งซื้อให้คลิกท่ี Column Buy ตรงตำแหน่งราคาทีต่้องการซื้อ 

5. ถ้าต้องการส่งคำสั่งขายใหค้ลิกท่ี Column Sell ตรงตำแหน่งราคาที่ต้องการขาย 

6. เมื่อคลิกท่ี Column Buy หรือ Column Sell จะมีกล่องยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ/ขายแสดงข้ึนมา 

 
- ใส่ PinCode ที่ช่อง  

- เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อ/ขายให้คลกิ  

- เมื่อต้องการยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ให้คลิก  
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Trip การใช้งาน Smart one Click 

➢ หากต้องการใช้งานฟังก์ช่ันนี้ได้ทกุๆ หน้าจอภายในโปรแกรม สามารถทำได้โดย 

▪ เลือกเมนู Options 

▪ จากนั้นเลือก                                              

 

 
 

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานเม้าส์ที่ Bid/Offer จะส่งคำสั่งซื้อ/ขาย 

โดย คลิกเมา้ส์ “ซ้าย” เป็นการส่งคำสั่ง “ซื้อ” 

      คลิกเม้าส์ “ขวา” เป็นการส่งคำสั่ง “ขาย” 
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Price Alert on PC & Mobile Notification 
 

เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งบน Computer PC และบนมือถือในระบบ 

Android, iPhone และ iPad 

 

Price Alert on PC*** ตั้งการแจ้งเตือน 1 หลักทรัพยส์ามารถตั้งเง่ือนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข โดยเง่ือนไขมีอยู่ 2 แบบคือ 

- ราคาลา่สุด (Last Sale Price) 

- เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหนา้ (%Change Price) 
วิธีการใช้งาน  

1. คลิกท่ีรูป  (Price Alert on PC) บริเวณกล่องส่งคำสั่ง 
2. กรอกช่ือหลักทรัพย์ที่ต้องการ เลือก Field, Operator, Value 
3. กดปุ่ม Update 
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เมื่อตั้งเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะไปแสดงในกรอบดา้นบน จากนั้นเมื่อราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงตาม
เงื่อนไขแล้ว จะเกดิการแจ้งเตือน 

 

 
 
ตัวอย่าง Alert บน PC 
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Mobile Notification ตั้งการแจ้งเตือนหลักทรัพยเ์พื่อให้ส่ง Notification ไปยังอุปกรณ์ Smartphone 

คลิกท่ีรูป                 (Mobile Notification) บริเวณกล่องส่งคำสั่ง  

แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก ่Price Alert, Portfolio Alert, Sent Log, Setting 

 
 

1. Price Alert จะเป็นทำงานลักษณะเดียวกับ Price Alert on PC แต่การแสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือแทน กำหนด

เง่ือนไขการแจ้งเตือนด้านล่าง สามารถใส่ข้อความสั้นๆ เมื่อเกิดการแจ้งเตือนข้ึนมาจะได้ทราบว่าเป็นการแจ้งเตือนของ

อะไร เมื่อตั้งเง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้านบน เมื่อราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือนบนมือของท่านทีเ่คย LogIn User นี้มาแล้ว 
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2. Portfolio Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหลักทรัพย์ในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่
กำหนดไว้ เมื่อถึงเง่ือนไขดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนผ่านมือถือ และยังมีฟงัก์ชันแจ้งเตือนรายการซื้อขายที่มีการจับคู่ท้ังหมด
แล้วอีกด้วย เมื่อเคย Login ในโทรศัพท์แล้ว สามารถกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนผ่าน PC ได้ ซึ่งการแจ้งเตือนก็จะไป
แสดงบนหน้าจอมือถือเช่นกัน 

 
การตั้งเง่ือนไขการแจ้งเตือนมีวิธีดังน้ี 

- เลือกหลักทรัพยใ์นพอร์ตที่ต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน คลิกไปท่ีหลกัทรัพย์นั้นให้ขึ้นเป็นแทบสีเทา 

- หลักทรัพย์ที่เลือกจะแสดงด้านล่าง จากนัน้กำหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือน ซึ่งการแจง้เตือนจะมี 2 
แบบด้วยกนัคือ 
1. ราคาต้นทุน (Cost) เปลี่ยนแปลงไป มากกว่า หรือ น้อยกว่าท่ีได้กำหนด 
2. เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับวันกอ่นหนา้ (%Change Price) มากกวา่ หรือ น้อยกวา่

ที่ได้กำหนด 

- เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงดา้นบน 
 

3. Sent Log เป็นรายละเอียดในการส่ง Notification  
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4. Setting เป็นการตั้งค่าเพื่อรับข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ รับโฆษณา, รับสรุปการซื้อขายรายวัน SET Index และ
หลักทรัพย์ทีม่ีการซื้อขายมากสุด ณ เวลานั้น (Most Active), รับข้อความเมื่อจับคู่เรียบร้อย หากไม่ต้องการรับการแจ้ง
เตือน ให้คลกิท่ีช่องเครื่องหมายถกูด้านหน้า เครื่องหมายจะหายไป จากนัน้กดปุ่ม save 
 

 
 


