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รู้ จักโปรแกรมซือ้ ขายหุ้นผ่ านอินเตอร์ เน็ต
การลงทุนหุ้นด้ วยระบบการส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่าน Internet ซึ่งเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้ ผ้ ู
ลงทุน ไม่วา่ เราจะไปที่ไหนก็สามารถเห็นราคาซื ้อขาย และส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ ้น
และยังสามารถใช้ ข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจลงทุนได้ อีกด้ วย
โปรแกรมซื ้อขายหุ้นผ่านอินเตอร์ เน็ต นีจ้ ะช่วยอานวยความสะดวกท่านในการทารายการซื ้อขายหลักทรัพย์ ผ่าน
อินเตอร์ เน็ตโดยไม่ต้องเปิ ดหลายหน้ าจอ ท่านสามารถติดตามพอร์ ตการลงทุนของท่านในตลาดหลักทรัพย์แบบเรี ยลไทม์ ซึ่ง
จะช่วยท่านในการบริ หารจัดการลงทุนของตัวเองได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
ซึง่ รายละเอียดฟั งก์ชนั เด่นของ efin Trde Plus สามารถดูได้ ที่เมนู แนะนาฟั งก์ ชนั เด่ น
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แนะนาฟั งก์ ชันเด่ น
efin Trade Plus โปรแกรมซื ้อขายหุ้นบนอินเตอร์ เน็ตแบบเรี ยลไทม์ ที่มีฟังก์ชนั การทางานที่ครอบคลุมและหลากหลาย
มากที่สดุ ตอบสนองความต้ องการของนักลงทุนทุกกลุม่ ด้ วยฟั งก์ชนั ที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น
1. Batch Order ฟั งก์ชนั ส่งคาสัง่ เป็ นชุดชุดละ 50 คาสัง่ (แบบ Basket Order)
2. Portfolio Clearing คือคาสัง่ ล้ างพอร์ ต(ส่งคาสัง่ ขาย)ทุกหุ้นโดยส่งคาสัง่ ขายในราคาที่จะจับคู่ได้ ทนั ที เหมาะกับการใช้
งานในสภาวะที่ราคาหุ้นมีความผันผวนทิศทางการขาลงอย่างรุ่นแรง
3. Notification on Mobile ระบบส่งข้ อความ/ Alert ผ่านมือถือ (Android, iPhone/iPad)
4. Holding Chart ที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นเพื่อวิเคราะห์พอร์ ตดูการกระจายความเสีย่ งการถือครองแบบรายหุ้นและ
ราย Sector พร้ อมกับเพิ่มรายงานแบบ Projected Profit/Loss แบบแบ่งตาม Sector เพื่อช่วยแยกหุ้นออกเป็ นสัดส่วน
5. Portfolio Manangement การวิเคราะห์พอร์ ตแบบอัจฉริ ยะ ทังด้
้ านงบการเงินและด้ านความผันผวนของราคา
6. View Order หน้ าแสดงรายการซื ้อขาย แสดงผลเป็ น 2 แบบคือ
6.1 View Order by Transaction แสดงรายการซื ้อขายแบบเรี ยงตามหมายเลขคาสัง่ ซื ้อขาย
6.2 View Order by Stock (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHS, Yuanta, Nomura, MBKET) รวบรวมสถิติซื ้อขายรายหุ้น
ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยสรุ ปข้ อมู ลทัง้ ปริ มาณ, ราคาเฉลี่ย, จานวนที่จับคู่แล้ วและยังไม่จับคู่ทงฝั
ั ้ ่ งซื ้อและฝั่ งขาย
เพื่อให้ ร้ ูถึงกาไรขาดทุนในหุ้นนันอย่
้ างคร่าวๆ
7. Bar Trade กล่องส่งคาสัง่ ซื ้อขาย มีให้ เลือกใช้ ตามสไตล์ที่เป็ นคุณถึง 5 รูปแบบ
8. Smart One Click ส่งคาสัง่ โดยเมาส์ ง่ายรวดเร็ ว ไม่พลาดทุกความเคลือ่ นไหว
9. Auto Trade (เป็ นฟั งก์ชนั พิเศษ บริ ษัทหลักทรัพย์ต้องเปิ ดสิทธิ์ใช้ งานก่อน) การส่งคาสัง่ แบบ Auto โดยกาหนดเงื่อนไขไว้
ล่วงหน้ า ถ้ ามีเงื่อนไขใดตรงตามที่กาหนดไว้ คาสัง่ ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังตลาดฯ ทันที
10. efin Tools เป็ นเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้ วย
10.1 Chart เป็ นการนา Chart ของ efinanceThai มาแสดงสามารถดูได้ อย่าง Real Time
10.2 Finance แสดงข้ อมูลทางด้ านการเงินของหุ้น
10.3 News เป็ นการนาข่าวของหุ้นใน Portfolio และใน Favorite มาแสดง
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หน้ าจอ efin Trade Plus
เมื่อเปิ ดโปรแกรม efin Trade Plus ขึ ้นมาจะพบหน้ าจอ ที่จดั ไว้ ดงั รูป โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็ น 4 โซนหลักๆ
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โซนที่ 1: ข้ อมูลของดัชนีและสถานะของตลาดฯ

แสดงรายละเอียดดังนี ้
หมายเลข 1
ข้ อมูลของ SET จะประกอบไปด้ วย
▪
▪
▪
▪
▪

MKT Status คือ Market Status
Index คือ SET Index ของ SET
Change คือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
%Change คือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
Value คือ มูลค่าการซื ้อขาย ของ SET

หมายเลข 2
ข้ อมูลของ Futures / Options จะประกอบไปด้ วย
▪
▪

TFEX Vol คือ จำนวนสัญญำทังหมดที
้
่จบั คูข่ อง Futures
OI / Deal (Open Interest / Deal ของ TFEX ทังหมด
้
)
• OI คือ จำนวนสัญญำที่เปิ ดอยูท่ งหมดของ
ั้
TFEX
• Deal คือ จำนวนครัง้ ที่จบั คูท่ งหมดของ
ั้
TFEX
▪ Option Vol คือจำนวนสัญญำทังหมดที
้
่จบั คูข่ อง Option
▪ OI (Open Interest ของ Option) คือจำนวนสัญญำที่เปิ ดอยู่
ทังหมดของ
้
Option
หมายเลข 3
แสดงเวลาปั จจุบนั
หมายเลข 4
กล่องจดหมายการแสดง Message ของ Symbol Alert
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หมายเลข 5
การแสดง Mode ของ Connection จะมี 2 Mode
▪ Push
▪ Pull

คือ การแสดงข้ อมูลแบบ Real Time
คือ การแสดงข้ อมูลแบบ Refresh

โซนที่ 2 : แสดงรายการจับคู่ Ticker, Smart One Click และการปรับแต่งโปรแกรม

ปุ่ ม T, S คือ การให้ หน้ าจอแสดงหน้ า Ticker หรื อ Smart one Click
ถ้ ากด T หน้ าจอจะแสดงเป็ น Ticker ดังรูป

ถ้ ากด S หน้ าจอขวามือจะแสดงเป็ น Smart One Click ดังรูป
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***รายละเอียดของ Smart One Click จะอธิบายในหัวข้ อ Smart One Click ถัดไป
สาหรับเชื่อมต่อมายัง Facebook ของ efin
ใช้ สาหรับตังค่
้ าต่างๆของ Program ซึง่ จะอธิบายในหัวข้ อ Options ถัดไป
สาหรับออกจากโปรแกรม

โซนที่ 3 : หน้ าแสดง Template ของหน้ าจอต่างๆ
โดยจะมีเมนูสาเร็ จรูปที่ออกแบบจัดเรี ยงไว้ แล้ วทังสิ
้ ้น 10 เมนูดงั นี ้

หมายเหตุ : แต่ละบริ ษัทหลักทรัพย์อาจมีเมนูที่แตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั สิทธิการใช้ งาน
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My List Equity (หน้ าจอติดตามสภาวะตลาดและหุ้นที่สนใจ) (Hotkey: F2)
สาหรับดูแนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ แสดงการเปลีย่ นแปลงปริ มาณและราคาเสนอซื ้อเสนอขายที่ดี
ที่สดุ อีกทังยั
้ งแสดงการจับคู่ครัง้ ล่าสุดพร้ อมกันไปด้ วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ดและราคาปิ ดของวันทาการ
ก่อน เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบข้ อมูลได้ อีกด้ วย
และยังสามารถดูข้อมูลของหุ้นในตลาดได้ วา่ เป็ นอย่างไร การจับคูค่ รัง้ ล่าสุดของตลาดฯ เป็ นของหลักทรัพย์ใด และ
ตกลงกันได้ ในราคาและปริ มาณเท่าใด เป็ นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื ้อหรื อการเคาะขาย เป็ นหน้ าจอที่ทาให้ สามารถ
ติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
ส่ วนที่ 1 : จะเป็ นการแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของหุ้นซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลต่างๆดังนี ้
ความหมายของค่าต่างๆ

หมายเลข 1
Symbol
Last
Change
%Change
Avg
Sector
ดัชนี Sector
Change Sector
%Change Sector

คือ ชื่อหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุด หักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง คานวณจาก (Change/Prev)*100
คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ของวันนัน้
คือ ชื่อกลุม่ อุตสาหกรรมที่สงั กัด
คือ ดัชนีราคาหุ้นของกลุม่ อุตสาหกรรม
คือ ราคาเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับวันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของดัชนีฯ

หมายเลข 2
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
Main Deals

คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ปริ มาณการเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
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Main Volume
Main Value
Biglot Deals
Biglot Volume
Biglot Value
Oddlot Deals
Oddlot Volume
Oddlot Value

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายย่
้
อย
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายย่
้
อย
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานรายย่
้
อย

หมายเลข 3
OpnVol
%OpenVolume

BuyVol
%BuyVolume

SellVolume
%SellVolume

Prev
High
Low
Ceiling
Floor
Spread
Flag
H/L 52 W
Open-1
Open-2
Project Close

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ แยกเป็ นภาคเช้ าและภาคบ่าย
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ คานวณจาก
(OpenVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตาแหน่งบนสุดและ
เป็ นสีขาว
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ คานวณจาก
(BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตาแหน่งบนกลางและ
เป็ นสีส้ม
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย
คือ เปอร์ เซนต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย คานวณจาก
(SellVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตาแหน่งล่าฃสุด และ
เป็ นสีมว่ ง
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันทาการก่อน
คือ ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
คือ ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
คือ ราคาเพดาน
คือ ราคาพื ้น
คือ ขันบั
้ นไดการเพิม่ ลดหรื อ ช่วงของราคา
คือ เครื่ องหมายทีต่ ิดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR
คือ ราคาหลักทรัพย์สงู สุดและตา่ สุด 52 สัปดาห์
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด
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Project Vol
Par
IM (Initial Margin)

คือ จานวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคูต่ อนตลาดเปิ ด
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้ า
คือ อัตราการกู้ยมื เริ่ มต้ น

หมายเลข 4
B/S
Volume
Price
Time

คือ Side ที่เกิดการจับคู่ S = SELL (แสดงค่าเป็ นสีมว่ ง), B = BUY
(แสดงค่าเป็ นสีส้ม)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ซื ้อ/ ขายล่าสุด
คือ ราคาล่าสุดที่ทาการซื ้อ/ ขาย ล่าสุด
คือ เวลาที่ทาการซื ้อ/ ขายล่าสุด แสดงเป็ น ชัว่ โมง: นาที: วินาที

หมายเลข 5
Volume Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้ วยปริ มาณการซื ้อขาย

หมายเลข 6
News แสดงข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นตัวที่สนใจ
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หมายเลข 7
ดูข้อมูลย้ อนหลัง Graph

หมายเลข 8
กราฟแสดงราคา แบบ Intraday เพื่อดูแนวโน้ มรายการซื ้อขาย ณ วันนันๆ
้
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My List Derivative (หน้ าจอติดตามสภาวะตลาดและหุ้นที่สนใจ) (Hotkey: F2)
ส่ วนที่ 1 : จะเป็ นกำรแสดงข้ อมูลทัว่ ไปของหุ้นซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลต่ำงๆดังนี ้

รายละเอียดและความหมายของหน้ าจอ
หมายเลข 1
Symbol
Last
Change
%Change
High
Low
Avg
หมายเลข 2
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
Main Deals
Main Volume
Main Value
Biglot Deals

คือ ชื่อสัญญำ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทำให้ สะดวก
คือ รำคำซื ้อ/ขำยล่ำสุด
คือ รำคำเปลีย่ นแปลง โดยนำรำคำซื ้อ/ขำยล่ำสุดหักกับรำคำปิ ดเมื่อวันทำกำรก่อน
(Last Price – Prior)
คือ เปอร์ เซ็นต์กำรเปลีย่ นแปลง คำนวณจำก (Change / Prior)*100
คือ รำคำสูงสุดของสัญญำ
คือ รำคำต่ำสุดของสัญญำ
คือ รำคำเฉลีย่ ของสัญญำ
คือ ปริ มำณกำรเสนอซื ้อที่ระดับรำคำทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ รำคำเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ รำคำเสนอขำยที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ปริ มำณกำรเสนอขำยที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ จำนวนรำยกำรซื ้อ/ขำยทังหมดบนกระดำนหลั
้
ก
คือ ปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยทังหมดบนกระดำนหลั
้
ก
คือ มูลค่ำกำรซื ้อ/ขำยรวมทังหมดบนกระดำนหลั
้
ก
คือ จำนวนรำยกำรซื ้อ/ขำยทังหมดบนกระดำนรำยใหญ่
้
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Biglot Volume
Biglot Value
หมายเลข 3
Open
%OpenVolume

Long
%Long

Short
%Short

OI
P. Settelment
Settelment
Ceiling
Floor
Multiplier
Spread
Basis
Open-1
Open-2
Open-3
P. Close
Last
Index ของ Set50
หมายเลข 4
B/S
Volume
Price
Time

คือ ปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยรวมทังหมดบนกระดำนรำยใหญ่
้
คือ มูลค่ำกำรซื ้อ/ขำยรวมทังหมดบนกระดำนรำยใหญ่
้
คือ ปริ มำณกำรซื ้อ/ขำย ณ เวลำเปิ ดตลำดฯ แยกเป็ นภำคเช้ ำและภำคบ่ำย
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มำณกำรซื ้อ/ขำย ณ เวลำเปิ ดตลำดฯ คำนวณจำก
(OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในตำแหน่งบนสุดและ
เป็ นสีขำว
คือ ปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยจำกกำรเคำะซื ้อ
คือ เปอร์ เซนต์ของปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยจำกกำรเคำะซื ้อ คำนวณจำก
(BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในตำแหน่งบนกลำงและ
เป็ นสีส้ม
คือ ปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยจำกกำรเคำะขำย
คือ เปอร์ เซนต์ของปริ มำณกำรซื ้อ/ขำยจำกกำรเคำะขำย คำนวณจำก
(SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในตำแหน่งล่ำฃสุดและ
เป็ นสีมว่ ง
คือ จำนวนสัญญำที่เปิ ดค้ ำงไว้
คือ รำคำปิ ดเมือ่ วันทำกำรก่อน
คือ รำคำทีใ่ ช้ ชำระรำคำ
คือ รำคำเพดำน
คือ รำคำพื ้น
คือ ดัชนีตวั คูณของสัญญำ
คือ ขันบั
้ นไดกำรเพิม่ ลดหรื อ ช่วงของรำคำ
คือ ผลต่ำงของรำคำซื ้อขำยล่ำสุดกับดัชนี
คือ รำคำเปิ ดตลำดฯ ภำคเช้ ำ
คือ รำคำเปิ ดตลำดฯ ภำคบ่ำย
คือ รำคำเปิ ดตลำดฯ ภำคเย็น
คือ รำคำปิ ดของตลำดในวันทำกำรก่อน
คือ วันสุดท้ ำยที่ทำกำรซื ้อขำยของสัญญำ
คือ ดัชนีลำ่ สุดของสินทรัพย์อ้ำงอิง
คือ Side ที่เกิดกำรจับคู่ S = Short (แสดงค่ำเป็ นสีมว่ ง), B=Long (แสดงค่ำเป็ นสีส้ม)
คือ ปริ มำณหลักทรัพย์ที่ซื ้อ / ขำยล่ำสุด
คือ รำคำล่ำสุดที่ทำกำรซื ้อ / ขำย ล่ำสุด
คือ เวลำที่ทำกำรซื ้อ / ขำยล่ำสุด แสดงเป็ น ชัว่ โมง: นำที: วินำที
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หมายเลข 5
คือ กรำฟแสดงรำคำ แบบ Intraday เพือ่ ดูแนวโน้ มรำยกำรซื ้อขำย ณ วันนันๆ
้

ส่ วนที่ 2 : Selection

ในส่วนของ Selection จะประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังนี ้
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

My Port
Favorites
SET
MAI
Warrant
Derivative Warrant
%CMPR
Futures
Option
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My Port (แสดงข้ อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio)
เป็ นการนาข้ อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนี ้จะบอกถึงค่าการเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
ราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้

My Port Derivative (แสดงข้ อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio)
เป็ นกำรนำข้ อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มำแสดง นอกจำกนี ้จะบอกถึงค่ำเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
รำคำปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภำพกำรหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นในหน้ ำจอนี ้

Favorites (กลุม่ หลักทรัพย์ที่สนใจ)
จัดกลุม่ เพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจัดกลุม่ หลักทรัพย์และแบ่งกลุม่ ที่สนใจได้ เป็ น 5 กลุม่ (Favorite
1 – Favorite 5) โดยสามารถเพิ่มรายชื่ อในกลุ่มได้ โดยกดปุ่ ม Home ที่คีย์บอร์ ดเพื่อให้ Cursor มาอยู่ที่ช่อง Symbol และ
สามารถใส่ชื่อหุ้นได้ หรื อ กดปุ่ ม “Add” และลบรายชื่อในกลุม่ ได้ โดยเลือกรายชื่อที่ ต้ องการและกดปุ่ ม “Delete”
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เมนู SET

เมนูยอ่ ย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู SET จะแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์เฉพาะของตลาด SET โดยแบ่งเป็ นหน้ าจอย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser
Benefit
Turnover List
SECTOR

แสดงหลักทรัพย์ที่มมี ลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่มจี านวนการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag
แสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Turnover List Flag (ไม่รองรับ Freewill)
แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละกลุม่ SECTOR
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รายละเอียดเมนูย่อยของ SET
Most Active Value (หลักทรัพย์ทีม่ ี มูลค่าการซื ้อขายสูงสุด)
แสดงหุ้นที่มีมูลค่าการซื ้อ/ขายสูงที่สุด ซึ่งแสดงว่ากาลังเป็ นที่สนใจของหมู่นกั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดง
รายการหลัก ทรั พ ย์ ที่มี มูลค่าการซือ้ /ขายสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด 40 อันดับ แรก นอกจากนีจ้ ะบอกถึงค่าเปลี่ย นแปลงของ
หลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นใน หน้ าจอนี จ้ ะแสดงข้ อมูล
เฉพาะของตลาด SET

Most Active Volume (หลักทรัพย์ทีม่ ี ปริ มาณการซื ้อขายสูงสุด)
แสดงหุ้นที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายสูงที่สดุ ซึ่งแสดงว่ากาลังเป็ นที่สนใจของหมู่นกั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดง
รายการหลักทรัพย์ ที่มีปริ มาณการซือ้ /ขายสูงสุดไปจนถึงต่าสุด 40 อันดับแรก นอกจากนีจ้ ะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของ
หลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมือ่ วันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี จ้ ะแสดงข้ อมูลเฉพาะ
ของตลาด SET
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Most Active Gainers (หลักทรัพย์ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่ มขึ้นมากทีส่ ดุ )
แสดงหุ้นที่มีราคาที่สงู ขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชีว้ ่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ ม
ราคาที่ดีขึ ้น หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุ่มที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของราคาสูงหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้
จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั รากาไรสูงจากกาไรมากไปหาน้ อย 40 อันดับแรก ซึ่ง หน้ าจอนี ้จะแสดงข้ อเฉพาะข้ อมูลของตลาด
SET

Most Active Loser (หลักทรัพย์ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากทีส่ ดุ )
แสดงหุ้นที่มีราคาต่าลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคา
ที่ลดลง หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของราคาต่าหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะ
แสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อยไปหามาก 40 อันดับแรก ซึ่งหน้ าจอนีจ้ ะแสดงข้ อมูลเฉพาะของตลาด
SET
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Benefit (หลักทรัพย์ทีต่ ิ ด Benefit Flag)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงหลักทรัพย์ใดบ้ างที่ติด Benefit Flag คือ หลักทรัพย์ที่มีการแจ้ งเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ ซึง่ หน้ าจอ
นี ้จะแสดงข้ อมูลรวมทุกตลาด

Turnover List (หลักทรัพย์ทีต่ ิ ด Turnover List Flag)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใดบ้ างที่ติด Turnover List Flag คือ หลักทรัพย์ที่ต้องซื ้อด้ วยเงินสดวางล่วงหน้ า
เต็มจานวน(Cash Balance Account) ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงข้ อมูลเฉพาะของกระดานหลัก

SECTOR (หลักทรัพย์ทีอ่ ยู่ภายใต้ กลุ่ม Sector ต่างๆ)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าในแต่ละ Sector ประกอบด้ วยหลักทรัพย์ใดบ้ าง ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงข้ อมูลเฉพาะของตลาด
SET
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เมนู MAI

เมนูยอ่ ย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู MAI จะแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ในตลาด MAIโดยแบ่งเป็ นหน้ าจอย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser
SECTOR

แสดงหลักทรัพย์ที่มมี ลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่มจี านวนการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละกลุม่ SECTOR
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เมนู Warrant

เมนูยอ่ ย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู Warrant จะแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ประเภท Warant โดยแบ่งเป็ นหน้ าจอย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser

แสดงหลักทรัพย์ที่มมี ลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่มจี านวนการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ
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เมนู Derivative Warrant (เฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHsec, Yuanta, Nomura และ MBKET)

เมนูยอ่ ย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู Derivative Warrant จะแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant โดยแบ่งเป็ นหน้ าจอ
ย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser

แสดงหลักทรัพย์ที่มมี ลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่มจี านวนการซื ้อขายสูงสุด
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ
แสดงหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ
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โดยจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol
Last

Chg
%Chg

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ หรื อ อนุพนั ธ์
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดที่เกิดขึ ้น
หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคูม่ ากกว่าราคาก่อนหน้ า
หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคูน่ ้ อยกว่าราคาก่อนหน้ า
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev) (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง คานวณจาก (Change/Prev) *100
(สามารถกดสลับที่ Title Bar)

PO (PrjOpen)
PC (PrjClose)
Avg (Average)
BidVol
Bid
Offer
OfferVol
%Bid
Value(K฿)
Volume

คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้ (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ปริ มาณที่เกิดการเสนอซื ้อของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
คือ ราคาฝั่งเสนอซื ้อ
คือ ราคาฝั่งเสนอขาย
คือ ปริ มาณที่เกิดการเสนอขายของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
คือ เปอร์ เซ็นต์ของการเสนอซื ้อ
คือ มูลค่าซื ้อขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ปริ มาณซื ้อขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Derivative Warrant
Most Active Value (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ทีม่ ี มูลค่าการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใด ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมูน่ กั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่าสุด 40 อันดับแรก นอกจากนี ้จะบอก
ถึงค่าเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นใน
หน้ าจอนี ้จะแสดงข้ อมูลเฉพาะหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant

Most Active Volume (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ทีม่ ี ปริ มาณการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใด ที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมูน่ กั ลงทุน
ทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงตา่ สุด 40 อันดับแรก นอกจากนี ้จะ
บอกถึงค่าเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนทีเ่ กิดขึ ้นใน
หน้ าจอนี ้จะแสดงข้ อมูลเฉพาะหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant
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Most Active Gainers (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่ มขึ้นมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีราคาที่สงู ขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ว่า
หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาทีด่ ขี ึ ้น หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ีอตั ราการเปลีย่ น แปลงของ
ราคาสูงหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั รากาไรสูงจากกาไรมากไปหาน้ อย 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดง
ข้ อมูลเฉพาะหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant

Most Active Loser (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีราคาที่ตา่ ลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ว่า
หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ลดลง หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาต่าหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อยไปหามาก 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้จะ
แสดงข้ อมูลเฉพาะ หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant
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เมนู %CMPR (ข้ อมูลหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื ้อขายในรอบวันปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลีย่ 5 วันที่ผา่ นมาสูงสุด )
เป็ นการนาข้ อมูลปริ มาณการซื ้อขายในวันปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลีย่ 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อ
ดูความผิดปกติในเชิงปริ มาณ หรื อเรี ยกตามภาษาเทคนิคคือ หุ้นที่ Volume เข้ านัน่ เอง นอกจากนี ้จะบอกถึงค่าเปลีย่ นแปลง
ของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้

รายละเอียดของหน้ าจอ
ความหมายแต่ละคอลัมน์ของ %CMPR
No.
Symbol
AVG Vol 5
TradeVol
%CMPR
Prev
Last

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ หรื อ อนุพนั ธ์
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อขายเฉลีย่ 5 วัน
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อขายภายในวันนันๆ
้
คือ ตัวเลข % เปรี ยบเทียบระหว่าง AvgVol 5 กับ TradeVolume
คือ ราคาปิ ดวันก่อนหน้ า
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดที่เกิดขึ ้น
หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคูม่ ากกว่าราคาก่อนหน้ า
หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคูน่ ้ อยกว่าราคาก่อนหน้ า

Chg

คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง คานวณจาก (Change/Prev) *100

%Chg
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เมนู Futures

เมนู ย่อย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู Futures สามารถแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็ นหน้ าจอย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Gainer
Loser
.index Futures

คือ กำรแสดงสัญญำที่มมี ลู ค่ำกำรซื ้อขำยสูงสุด
คือ กำรแสดงสัญญำที่มจี ำนวนกำรซื ้อขำยสูงสุด
คือ กำรแสดงสัญญำหลักทรัพย์ที่รำคำซื ้อขำยเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมำกที่สดุ
คือ กำรแสดงสำรสัญญำที่รำคำซื ้อขำยเปอร์ เซ็นต์ลดลงมำกที่สดุ
คือ กำรแสดงรำยละเอียดของสัญญำในแต่ละกลุม่
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Futures
Most Active Value (สัญญา ทีม่ ี มูลค่าการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าสัญญาใด ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นทีก่ าลังสนใจของหมูน่ กั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการสัญญาที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงตา่ สุด 40 อันดับแรก นอกจากนี ้จะบอก
ถึงค่าเปลีย่ นแปลงของสัญญาเทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนทีเ่ กิดขึ ้นใน หน้ าจอนี ้

Most Active Volume (สัญญา ทีม่ ี ปริ มาณการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าสัญญาใด ที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมูน่ กั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการสัญญาที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงตา่ สุด 40 อันดับแรก นอกจากนี ้จะบอกถึงค่า
เปลีย่ นแปลงของสัญญาเทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้
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Most Active Gainers (สัญญา ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่ มขึ้นมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าสัญญาใดมีราคาที่สงู ขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ว่า
หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาทีด่ ขี ึ ้น หรื อต้ องการทราบว่าสัญญาที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลีย่ น แปลงของราคา
สูงหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงสัญญาที่มีอตั รากาไรสูงจากกาไรมากไปหาน้ อย 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้

Most Active Loser (สัญญา ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าสัญญาใดมีราคาทีต่ ่าลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชี ้ว่า
หลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ลดลง หรื อต้ องการทราบว่าสัญญาที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของราคา
ต่าหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงสัญญาที่มีอตั ราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อยไปหามาก 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้
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.Index Futures (การแสดงรายละเอียดของสัญญาในแต่ละกลุ่ม)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงรายละเอียดของกลุม่ สัญญาในแต่ละกลุม่ ประกอบด้ วยสัญญาใดบ้ าง

เมนู Option

เมนู ย่อย จะประกอบไปด้ วย หน้ าจอดังนี ้

ในส่วนของเมนู Option สามารถแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็ นหน้ าจอย่อยๆ ดังนี ้
➢
➢
➢
➢
➢

Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser
SET 50 Index Oprion

คือ การแสดงสัญญาที่มมี ลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด
คือ การแสดงสัญญาที่มจี านวนการซื ้อขายสูงสุด
คือ การแสดง สัญญาที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ
คือ การแสดงสัญญาที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ
คือ การแสดงตามเดือนหมดอายุของสัญญา
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Options
Most Active Value (สัญญาประเภท Option ในตลาด ทีม่ ี มูลค่าการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าสัญญาประเภท Option ใด ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมูน่ กั
ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการสัญญาประเภท Option ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงตา่ สุด 40 อันดับแรก
นอกจากนี ้จะบอก ถึงค่าเปลีย่ นแปลงของสัญญาประเภท Option เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพ
การหมุนเวียนทีเ่ กิดขึ ้นใน หน้ าจอนี ้

Most Active Volume (สัญญาประเภท Option ในตลาด MAI ทีม่ ี ปริ มาณการซื ้อขายสูงสุด)
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าสัญญาประเภท Option ใดที่มีปริมาณการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมู่
นักลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการสัญญาประเภท Option ที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงตา่ สุด 40 อันดับ
แรก นอกจากนี ้จะบอกถึงค่าเปลีย่ นแปลงของสัญญาประเภท Option เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็น
สภาพการหมุนเวียนทีเ่ กิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้
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Most Active Gainers (สัญญาประเภท Option ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าสัญญาประเภท Option ใดมีราคาที่สงู ขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่
อาจจะบ่งชี ้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ดีขึ ้น หรื อต้ องการทราบว่าสัญญาประเภท Option ทีต่ นมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มี
อัตราการเปลีย่ น แปลงของราคาสูงหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงสัญญาประเภท Option ที่มีอตั รากาไรสูงจากกาไรมากไปหา
น้ อย 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้

Most Active Loser (สัญญาประเภท Option ทีร่ าคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากทีส่ ดุ )
เมื่อต้ องการทราบว่าสัญญาประเภท Option ใดมีราคาทีต่ ่าลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่
อาจจะบ่งชี ้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ลดลง หรื อต้ องการทราบว่าสัญญาประเภท Option ทีต่ นมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มี
อัตราการเปลีย่ นแปลงของราคาต่าหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงสัญญาประเภท Option ที่มีอตั ราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อย
ไปหามาก 40 อันดับแรก ซึง่ หน้ าจอนี ้
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Trick ในการใช้ หน้ าจอ My List
หน้ าจอส่วนที่ 1 (Stock By Price)
- สามารถกด Space bar เพื่อใส่ห้ นุ ที่ช่อง Symbol ได้
หน้ าจอส่วนที่ 2 (selection ยกเว้ น %CMPR)
- วิธี ก ารระบุชื่ อ หุ้น ที่ ห น้ าจอ Favorites สามารถกดปุ่ ม Home เพื่ อ ให้ Cursor มาอยู่ที่ ช่ อ ง Symbol และ
สามารถใส่ชื่อหุ้นถัดไปได้ โดยกดลูกศร ￬ (ลง)
-

ถ้ าใส่ชื่อหุ้นซ ้ากับหุ้นเดิมระบบจะทาการลบหุ้นที่ใส่ก่อนหน้ าให้ (แต่ต้องอยูภ่ ายใน Favorite เดียวกัน)

-

ในการใส่ห้ นุ ต้ องดับเบิ ้ลคลิกทีช่ ่องที่ต้องการใส่ห้ นุ

-

เมื่อคลิกข้ อมูลในส่วนที่ 2 (Best Bid/Offer) ที่แถวของหุ้นใด ในส่วนของ Symbol By Price ก็จะแสดงข้ อมูล
ของหุ้นนันด้
้ วย

-

สามารถกดเครื่ องหมาย + หน้ าชื่อ Symbol เมื่อต้ องการให้ แสดงข้ อมูลการเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 1 อันดับ, 3
อันดับ และ 5 อันดับ

-

สามารถกด ที่ Column Chg เพื่อเปลีย่ นเป็ น %Chg

-

สามารถกด ที่ Column Avg เพื่อเปลีย่ นเป็ น PO หรื อ PC

-

สามารถกด ที่ Column Value(K฿) เพื่อเปลีย่ นเป็ น Volume

-

สามารถคลิกขวาที่ชื่อหุ้น เพื่อแสดง Graph, News, Finance, Stock in Play, Sale by Price, Sale by
Time, View OddLot ของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
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Portfolio (พอร์ ตการลงทุนและข้ อมูลบัญชีซอื ้ ขาย) (Hotkey: F8)
หน้ าจอแสดงหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ ตทังหมด,
้
วงเงินเครดิตคงเหลือ, กาไร/ขาดทุน, รายละเอียดของบัญชีในด้ านต่างๆ
โดยแบ่งเป็ น Main Menu หลัก 4 เมนูดงั นี ้
➢ Portfolio แสดงข้ อมูลบัญชีซื ้อขายของหุ้นทังหมดที
้
่ถืออยูซ่ งึ่ สามารถแบ่งเมนูออกเป็ น 5 เมนูดงั นี ้
✓ Profit/Loss
ประเมินผลกาไร/ขาดทุน
✓ Credit Balance
หลักทรัพย์ในพอร์ ต
✓ Total Realize/Profit
ผลกาไร/ขาดทุนตามจริง
✓ Confirm Summary
สรุปรายการซื ้อ/ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบั คูไ่ ด้
✓ Confirm By Stock
แสดงรายการ Sub Total (Confirm by Stock)
➢ Holding Chart เป็ นกราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ส่วนคือ รายหุ้น
และราย Sector
➢ NAV Chart เป็ นกราฟแสดงเปอร์ เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ ต เทียบกับ SET
➢ Portfolio Manangement แสดงข้ อมูลการวิเคราะห์ห้ นุ ในพอร์ ตและประเมินความเสีย่ งในด้ านต่างๆ ดังนี ้
✓ Risk Management ประเมินประสิทธิภาพของพอร์ ทว่าอยูใ่ นระดับใด เพื่อวิเคราะห์
หาจุดแข็งจุดอ่อนของตน

Portfolio Equity
รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
บัญชีเงินสด (Cash Balance)
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บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (สาหรับ บล. AIRA, ASP, Yuanta, LHs, Nomura, MBKET)

บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (สาหรับ บล. AWS, CIMBs, RHBS, TNS, GLOBLEX)
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➢ Portfolio แสดงข้ อมูลบัญชีซื ้อขายของหุ้นทังหมดที
้
่ถืออยูซ่ งึ่ สามารถแบ่งเมนูออกเป็ น 5 เมนูดงั นี ้
Profit/Loss (ประเมินผลกาไร/ขาดทุน)
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นที่มอี ยูใ่ นพอร์ ต เมื่อเทียบกับราคาของหุ้นที่เกิดการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Last Sale)

รายละเอียดหน้ าจอ Projected Profit/Loss
Symbol
TTF

Type

คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Symbol Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อการคิดคานวณค่า
Purchasing Power)
C = Collateral Symbol หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน (มีผลต่อการคิด
คานวณค่าPurchasing Power)

40

OnHand

Sellable
Average
Last
Cost
Current Value
%Unrl
Unrealized P/L

Realize P/L
Net Settle
F-Score
Total Grade

H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่
Matched)
คานวณจาก Onhand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today
คือ จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ สามารถสัง่ ขายได้ โดยไม่ Short Sale คานวณจาก
Sallable = Start today + Matched Buy today – Matched Sale today
คือ ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
คือ ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
คือ ต้ นทุนของการซื ้อหุ้น (คานวณจาก Shares * Average)
คือ มูลค่าปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ามี (คานวณจาก Shares * Last)
คือ คานวณได้ ดงั นี ้ (Unrl P/L / Cost) * 100
คือ เป็ นส่วนที่เปรี ยบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตทังหมดในราคาเฉลี
้
ย่ ต่อ
หุ้นที่ลกู ค้ าซื ้อมากับในราคาที่ทาการซื ้อขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่
สามารถคานวณได้ ดงั นี ้ Unreal P/L= Current Value – Cost
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้ Sell Tot Amount – Cost
Tot Amount
คือ วงเงินส่วนที่ไม่ถกู นาไปรวมใน Line Available หลังจากการขายหุ้นที่ติด Trading
Alert level 3 สามารถกดสลับได้ ที่คอลัมน์ Realized
คือ เกรดของหุ้นที่คานวณมาจากงบการเงิน (F-Score สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ บนโปรแกรม efin StockPickUp) สามารถกดสลับได้ ที่คอลัมน์ Realized
คือ เกรดสรุปรวมของทังพอร์
้ ต

เทคนิคการประยุกต์ใช้ F-Score
ให้ ดคู า่ ที่ช่อง Total Grade ค่าทีด่ ีคือตังแต่
้ เกรด B ขึ ้นไป จะบ่งบอกได้ วา่ ภาพโดยรวมของพอร์ ทอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ต่อมาให้ ดเู กรดของหุ้นรายตัวเพือ่ วิเคราะห์แบบรายตัวอีกที ค่าทีด่ ีคือตังแต่
้ เกรด C+ ขึ ้นไป ถ้ าหุ้นที่ถืออยูม่ ีเกรดที่ดี ก็
ควรจะต้ องมีน้าหนักทีเ่ ยอะตามด้ วย ซึง่ จะแสดงว่าพอร์ ตของเรามีความเสีย่ งที่คอ่ นข้ างต่านัน่ เอง
**หมายเหตุ จะคานวณเฉพาะหุ้นที่มีรหัสรูปแบบงบการเงิน (7) ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ Industrial & Service เท่านัน**
้
***ถ้ าหุ้นตัวใดแสดงค่า N/A แสดงว่าไม่ถกู นามาคานวณ***
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Credit (หลักทรัพย์ในพอร์ ต)
แสดงข้ อมูลภายในพอร์ ตลูกค้ า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลือ และจานวนหุ้น เป็ นต้ น
ชนิดบัญชีของลูกค้ า เป็ นบัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AIRA, ASP, YUANTA, LHs, Nomura, MBKET)

*** ดังนันเมื
้ ่อชนิดบัญชีของลูกค้ าต่างกัน บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพิ่มเมนู Credit ขึ ้นมา
รายละเอียดและความหมาย หน้ าจอ Credit
ส่วนที่ 1
Account
Name
Trader
Customer Flag
Customer Type

คือ เลขที่บญ
ั ชีของลูกค้ า
คือ ชื่อของลูกค้ า
คือ หมายเลขของผู้ดแู ล
คือ เครื่ องหมาย Flag ที่ลกู ค้ าคนนี ้ติด
คือ ชนิดลูกค้ า
‘C’ : ลูกค้ าของโบรกเกอร์
‘P’ : พอร์ ทของโบรกเกอร์
‘F’ : ลูกค้ าต่างชาติของโบรกเกอร์
‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ าของซับโบรกเกอร์
‘S’ : พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ : ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรกเกอร์
‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์
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Account Type

Credit Type

Can’t over credit

Excess Equity
Purchasing Power
Credit Line

Equity

คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ า
‘C’ : บัญชีเงินสด
‘B’ : บัญชีเครดิตบาแลนซ์
คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้ า
‘1’ : Regular Credit
การซื ้อจะพิจารณาทีว่ งเงินซื ้อ, การขายจะพิจารณาจานวนหุ้นในพอร์ ท
‘2’ : Credit Line
การซื ้อจะพิจารณาทีว่ งเงินซื ้อ, การขายจะพิจารณาทีว่ งเงินขาย
‘3’ : Total Exposure
การซื ้อและขายจะพิจารณาทีว่ งเงินรวม
คือ กาหนดความสามารถในการซื ้อ/ขายเกินเครดิตทีม่ ีอยู่
‘Y’ : ลูกค้ าไม่สามารถซื ้อเกินวงเงิน และไม่สามารถขาย Short Sellได้
‘B’ : ลูกค้ าไม่สามารถซื ้อเกินวงเงิน แต่สามารถขาย Short Sell ได้
‘S’ : ลูกค้ าสามารถซื ้อเกินวงเงินได้ แต่ไม่สามารถขาย Short Sell ได้
‘ ’ : ลูกค้ าสามารถซื ้อเกินวงเงินได้ และสามารถขาย Short Sell ได้
คือ ยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ อานาจการซื ้อ
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ น
ลูกค้ าระดับใด การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณี อ นุมัติ ว งเงิ น ซื อ้ /ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการอนุมัติ
(Approve) จะใช้ Field นี ใ้ นการค านวณ เช่ น ยอดเงิ น สูง สุด ที สามารถอนุมัติ ได้ =
Credit Line * Percent
2. ในกรณี คื น วงเงิ น Buy/Total Credit Line สาหรั บ ลูกค้ า Cash เมื่ อท าการ
ขาย
ถ้ า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริ ง
ถ้ า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริ ง แต่จะต้ องไม่ทาให้
Buy/Total Credit Line มีคา่ มากกว่า Credit Line (คืนวงเงินได้ มากสุดไม่เกินจานวน
Credit Line)
คือ ทรัพย์สนิ ของลูกค้ าทังหมด
้
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ส่วนที่ 2
Margin Rate

Loan Limit
Excess Equity
Mark EE
MM%
Equity
MR
ASSET
Cash Balance
LMV
Colleteral
LIABILITIES
Loan
SMV

CALL & FORCE
Call
Force

คือ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ Broker ให้ น้อยลง เพราะเนื่องจากลูกค้ าแต่ละคนมี
เครดิตไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งมีการนาค่าของ Adjust Margin Rate มาทาการคานวณใน
การตัดและการคืนวงเงินให้ กบั ลูกค้ า
คือ ขีดจากัดยอดหนี ้ของลูกค้ า Type “B” จะแสดงให้ เห็นที่สว่ นบนของหน้ าจอ Credit
Balance Maintenance และค่า Loan จะมีคา่ ได้ ไม่เกินค่า Loan Limit นี ้เท่านัน้
คือ ยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ เป็ นค่าของ EE ณ ปั จจุบนั = Eq – MR
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องดารงไว้
คือ ทรัพย์สนิ รวมของลูกค้ า
คือ ทรัพย์สนิ ที่เป็ นประกัน * อัตรา Initial Margin

คือ ยอดเจ้ าหนี ้สุทธิ
คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นในบัญชีของลูกค้ า
คือ มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลกู ค้ าวางเป็ นประกันเพิ่ม

คือ ยอดกู้สทุ ธิ (หลังทาการซื ้อขาย)
คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบัญชี
(Short Sell Symbol)

คือ ลูกค้ าที่จะต้ องเรี ยกหลักทรัพย์ค ้าประกันเพิ่ม
คือ ลูกค้ าที่จะต้ องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชี
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ชนิดบัญชีของลูกค้ า เป็ นบัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AWS, CIMBs, RHBOSK, TNS, GLOBLEX)

รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ Credit
ส่วนที่ 1
Account
Trader
Account Type

Credit Type

คือ เลขที่บญ
ั ชีและชื่อของลูกค้ า
คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดแู ล
คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ า
C = Cash Account
A = Cash Margin Account
M = Maintenance Margin
B = Credit Balance
H = Cash Balance
I = Internet
คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้ า
1 = Premium
2 = Regular
3 = Sell Only
4 = Total Explosure
5 = Extend Premier
6 = Credit Line
7 = Cash Balance
8 = Credit Balance
9 = Credit Balance (Temp Account)
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Customer Type

Credit Line

Equity
Excess Equity
Purchasing Power

คือ ชนิดลูกค้ า
‘C’ : ลูกค้ าของโบรกเกอร์
‘P’ : พอร์ ทของโบรกเกอร์
‘F’ : ลูกค้ าต่างชาติของโบรกเกอร์
‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ าของซับโบรกเกอร์
‘S’ : พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ : ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรกเกอร์
‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ น
ลูกค้ าระดับใด
การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณี อ นุมัติ ว งเงิ น ซื อ้ /ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการอนุมัติ
(Approve) จะใช้ Field นีใ้ นการคานวณ เช่น ยอดเงิ น สูงสุด ที่ สามารถอนุมัติ ได้ =
Credit Line * Percent
2. ในกรณี คื น วงเงิ น Buy/Total Credit Line สาหรั บ ลูกค้ า Cash เมื่ อท าการ
ขาย
ถ้ า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริ ง
ถ้ า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริ ง แต่จะต้ องไม่ทาให้
Buy/Total Credit Line มีค่ามากกว่า Credit Line (คืนวงเงินได้ มากสุดไม่เกินจานวน
Credit Line)
คือ ทรัพย์สนิ ของลูกค้ าทังหมด
้
(Equity = Buy Limit + Total Current Value)
คือ ทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้ า เป็ นยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type
“B”และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ อานาจการซื ้อ

ส่วนที่ 2
Acc EE
BCrd 50%
BCrd 60%
BCrd 70%
Assets
MR

คือ ส่วนต่างของ equity ลูกค้ าทีม่ ีอยูจ่ ริ งกับระดับ equity ที่ต้องการ ซึง่ จะใช้ เป็ น
ตัวกาหนด
คือ อานาจซื ้อของลูกค้ าที่ Customer Margin 50%
คือ อานาจซื ้อของลูกค้ าที่ Customer Margin 60%
คือ อานาจซื ้อของลูกค้ าที่ Customer Margin 70%
คือ มูลค่าส่วน Asset
คือ มูลค่าหลักประกันทีว่ างไว้

46

Call Force
Shortage Force
Liabilities
Equity
Buy MR
Sell MR
Cash Bal
EE
PP
Call LMV
LMV
Collateral
Call Margin
Call SMV
SMV
DEBT
Shortage Call
Force LMV
BMV
Action
Force SMV
Withdrawal
Margin Rate

คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ ต้องการ Force
คือ มูลค่าที่ต้อง force ให้ ถึงอัตรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL
คือ มูลค่า Liability
คือ ส่วนลงทุนของลูกค้ า
คือ MR ของหุ้นที่สงั่ ซื ้อแต่ยงั ไม่ Match
คือ MR ของหุ้นที่สงั่ ขายแต่ยงั ไม่ Match
คือ เงินสดทีว่ างเป็ นประกัน
คือ ส่วนของทุนที่เหลืออยู่
คือ อานาจซื ้อของลูกค้ า
คือ อัตรา Margin Call ด้ าน LMV
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ใน Port ของลูกค้ า
คือ มูลค่าหลักประกันอื่นๆ เป็ นค่าคงที่
คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ ต้องการ Call
คือ อัตรา Margin Call ด้ าน SMV
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ขาย Short ใน Port ของลูกค้ า
คือ มูลค่าหนี ้ที่ก้ ไู ปเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
คือ มูลค่าที่ต้อง call ให้ ถงึ อัตราที่ broker ต้ องการ = EQUITY - CALL MARGIN
คือ อัตรา force sell ด้ าน LMV call ถึงระดับที่โบรกเกอร์ ต้องการ
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลูกค้ า
คือ รายละเอียดของ Event call margin หรื อ force sell
คือ อัตรา force sell ด้ าน SMV call ถึงระดับที่โบรเกอร์ ต้องการ
คือ จานวนวงเงินที่สามารถถอนได้
คือ อัตรามาร์ จิ ้น
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Realize Profit/Loss (ผลกาไร/ขาดทุนตามจริง)
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นที่ลกู ค้ าผู้ใช้ ได้ ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อขายไปแล้ วจริง

รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ Realize Profit/Loss
Symbol
Type

TTF

คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของ
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Symbol Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อการคิดคานวณค่า
Purchasing Power)
C = Collateral Symbol หุ้น ที่ น ามาวางเป็ น หลัก ทรั พ ย์ ค า้ ประกัน (มี ผลต่อ การคิ ด
คานวณค่า Purchasing Power)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
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Start Of day
B/H Today
S/C Today

S/C Avg
Cost Avg
S/C Amount
Cost Amount
Realize P/L

คือ จานวนหุ้นเดิม หรื อเริ่ มต้ นที่ลกู ค้ ามีอยูภ่ ายในพอร์ ตสาหรับวันนี ้
คือ จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ซื ้อและเกิดการซื ้อ/ขายกันขี ้น (Matched) รวมทังหุ
้ ้ นที่มี
การ Short Sell (ขายโดยไม่มีห้ นุ ) และมีการ Matched เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
คือ จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ขายและเกิดการซื ้อ/ขายกันขี ้น (Matched) รวมทังหุ
้ ้ นที่
มีการทา Cover short (ซื ้อคืนในส่วนที่ได้ ทาการ Short sell ไป) และมีการ Matched
เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
คือ ราคาเฉลีย่ ในการขายหรื อการ Cover Short ต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของ
ลูกค้ าภายในวันนี ้
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายหรื อ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลีย่ ซึงสามารถทา
การคานวณได้ ดงั นี ้ Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้ นทุนเฉลีย่ ซึง่ สามารถทาการคานวณได้
ดังนี ้ Cost Tot Amount = Cost Avg * Sell Today
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้
Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount
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Confirm by Stock (แสดงรายการ Sub Total)
สรุปรายการซื ้อ/ขายตาม Order เฉพาะที่มีรายการจับคู่ โดยแบ่งตาม Side B/S และแบ่งตามหุ้น

รายละเอียดและความหมาย หน้ าจอ Confirm By Stock
Side
Symbol
TTF

Volume
Price
Amount
Comm+Vat
NetAmnt

TOTAL BOUGHT
TOTAL SOLD
TOTAL NET

คือ B = ซื ้อหุ้น, S= ขายหุ้น
คือ ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ": รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
คือ ราคาซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลีย่
คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ
คือ ยอดเงินของลูกค้ าทีจ่ ะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรื อรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission
คือ มูลค่าซื ้อของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปัจจุบนั
คือ มูลค่าขายของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
คือ จานวนเงินรับจ่ายสุทธิในแต่ละวัน
ถ้ าเป็ นเครื่ องหมายบวก หมายถึงจานวนเงินที่ได้ รับภายในวันนี ้
ถ้ าเป็ นเครื่ องหมายลบ หมายถึง จานวนเงินทีต่ ้ องจ่ายภายในวันนี ้
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Confirm Summary (สรุปรายการซื ้อ/ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบั คูไ่ ด้ )
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตามหุ้นเฉพาะที่จบั คูไ่ ด้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยแยกตาม Side B / S

รายละเอียดและความหมาย หน้ าจอ Confirm Summary
Side
Symbol
TTF

Volume
Price
Amount
Comm+Vat
NetAmnt

TOTAL BOUGHT
TOTAL SOLD
TOTAL NET

คือ B = ซื ้อหุ้น, S= ขายหุ้น
คือ ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ": รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลีย่
คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ
คือ ยอดเงินของลูกค้ าทีจ่ ะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรื อรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission
คือ มูลค่าซื ้อของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปัจจุบนั
คือ มูลค่าขายของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD
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➢ Holdings Chart เป็ นกราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็ นรายหุ้นและราย Sector

➢ NAV Chart เป็ นกราฟแสดงเปอร์ เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ ต เทียบกับ SET
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หากต้ องการเปลีย่ นแปลง ค่า NAV สามารถแก้ ไขได้ โดยคลิกที่ ปุ่ ม Edit

หน้ าทารายการ

รายละเอียดการทารายการ
1. สามารถ เพิ่มค่า NAV โดยเลือกที่ Deposit และ ลดค่า NAV โดยเลือกที่ Withdraw
2. สามารถใส่คา่ ที่ต้องการเพิ่มหรื อลดได้ ที่ Amount
3. สามารถกาหนดวันที่ต้องการแก้ ไขค่า NAV จากอดีตจนถึงที่ระบุใน Start Date
4. หากทารายการเรี ยบร้ อย คลิกที่ปมุ่ OK
5. หากยกเลิกการทารายการ คลิกทีป่ มุ่ Cancel
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➢ Portfolio Management แสดงข้ อมูลการวิเคราะห์ห้ นุ ในพอร์ ตและประเมินความเสีย่ งในด้ านต่างๆ
✓ Risk Management ประเมินประสิทธิภาพของพอร์ ตว่าอยูใ่ นระดับใด เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง
จุดอ่อนของตน
Risk Management
เป็ นการวัดประสิทธิ ภาพของพอร์ ตเพื่อให้ มองเห็นจุดอ่อนของตน จะได้ ปรับปรุ งและแก้ ไขได้ อย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ Risk Management
ปุ่ ม Help
จะแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ Risk Mamagement
ปุ่ ม Auto Trade
สามารถตังค
้ าสัง่ Auto Trade Type 2 จากหน้ า Risk Management ได้ ทนั ที
Zone ตารางแสดงค่ าปั จจุบัน
Symbol
TTF

Caution

คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
คือ หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ Caution ให้ แจ้ งเตือนเมื่อราคา Last ของหุ้นตัวนันลงมาแตะ
้
3% จากราคา
Stop Price เช่น ตังราคา
้
Stop Price ที่ 10 บาท
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F-Score
Beta
OnHand

Average
Last
%Unrl
Unrealized P/L

Realize P/L
Impact (%)

Zone ตารางตัง้ ค่ า (แถบสีชมพู)
Condition

Stop Price
Target
P/L

3% ของ 10 บาท จะอยูท่ ี่ราคา 10.30 ดังนัน้ เมื่อราคา Last ลงมาถึง 10.30 ให้ ทาการ
แจ้ งเตือนเป็ น Notification และขึ ้นสัญลักษณ์ที่ช่อง Caution
คือ Grade ของหุ้น โดยอิงจากงบการเงิน (ใช้ คา่ F-Score ตากหน้ า Portfolio
Profit/Loss)
คือ ระดับที่บอกความเสีย่ งว่าหุ้นที่ถืออยู่ มีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับใด ค่าที่ดีคือแสดงค่า
Low Caution, F-Score, Beta จะอยูใ่ นหัวข้ อเดียวกัน สามารถกดสลับที่หวั ข้ อได้
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่
Matched) คานวณจาก OnHand = Start today + Matched Buy today – Volume
Sale today
คือ ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
คือ ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
คือ คานวณได้ ดงั นี ้ (Unrl P/L / Cost) * 100
คือ เป็ นส่วนที่เปรี ยบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตทังหมดในราคาเฉลี
้
ย่ ต่อ
หุ้นที่ลกู ค้ าซื ้อมากับในราคาที่ทาการซื ้อขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่
สามารถคานวณได้ ดงั นี ้ Unreal P/L= Current Value – Cost
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้
Sell Tot Amount – Cost Tot Amount
คือ ค่ากาไรขาดทุนของหุ้นตัวนัน้ คิดเป็ นกี่% ของ Equity
คานวณจาก (Unrl P/L /Equity)*100

คือ เงื่อนไขสาหรับกาหนดราคา Stop Price
- %Change
มีให้ เลือกตังแต่
้ 1 – 50
- SMA
มีให้ เลือกตังแต่
้ 1 – 200
- Break Low
มีให้ เลือกตังแต่
้ 1 – 200
คือ ราคา Cut Loss โดยค่าเริ่ มต้ นจะให้ องิ จากค่า Max Loss (%) ตามระดับ Level ที่
เลือก ซึง่ จะสัมพันธ์กบั ช่อง Condition
คือ ราคา Take Profit คานวณโดยอ้ างอิง StopPrice ตามระดับ Level ที่เลือก
คือ แสดงค่ากาไรขาดทุน จาก Stop Price ที่ตงั ้
คานวณจาก
- หุ้น Type ปกติ >> P/L = (StopPrice – (StopPrice * SlipPage) – Avg) *
OnHand
- หุ้น Type ‘S’ >> P/L = (Avg- (StopPrice + (StopPrice * SlipPage))) * OnHand
โดยที่ SlipPage มีคา่ เท่ากับ 1%
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Total P/L
Impact (%)

คือ ผลรวมของช่อง P/L
คือ ค่ากาไรขาดทุนของหุ้นตัวนัน้ คิดเป็ นกี่% ของ Equity
คานวณจาก (P/L /Equity)*100

Zone กาหนดค่ าด้ านล่ าง
Level
คือ ระดับกาหนดค่าเริ่ มต้ นเมื่อเปิ ดโปรแกรม คือ Beginner
Expect Profit (%)
คือ กาไรที่คาดหวัง ใช้ คา่ ตามตาราง Level
Expect Win (%)
คือ ความแม่นยาที่คาดหวัง
Expect Profit/Loss Ratio (%) คือ กาไรมากกว่าขาดทุนคิดเป็ นกี่เท่าฅ
Started Equity(Baht)
คือ เงินลงทุนเริ่ มต้ น ใช้ คา่ Equity ครัง้ แรกที่เปิ ดโปรแกรมครัง้ เดียว และจะไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงจนกว่าผู้ใช้ งานจะทาการแก้ ไขเอง
Max Loss (%)
คือ ยอมรับการขาดทุนได้ กี่ % แสดงค่าตามระดับ Level ที่เลือก
Able to Loss (Baht)
คือ เงินคงเหลือที่จะขาดทุนได้
Regain (%)
คือ % เงินที่ต้องทากลับคืนในกรณีที่ขาดทุน
Performance
คือ แสดงประสิทธิภาพการบริ หารพอร์ ต ว่าบริ หารได้ ดใี นระดับใด มี 5 ระดับ ได้ แก่
- Excellent
- Good
- Fair
- Poor
- Fail
Financial Grade
คือ แสดง Total Grade จากหน้ า Portfolio Profit/Loss
Risk of Volatility
คือ แสดง Total Risk of Volatility
Risk of Position Size
คือ แสดงความเสีย่ งของพอร์ ต ว่าเสีย่ งอยูใ่ นระดับใด มี 5 ระดับ ได้ แก่
- Very Low
- Low
- Normal
- High
- Very High
Risk of Position Size ที่ดีควรอยูใ่ นระดับ Normal จนถึง Very Low
หมายเหตุ
- ใช้ ได้ กบั บัญชี Cash/ Cash Balance และ Credit Balance
- เปิ ดสิทธิการใช้ งานเฉพาะ บล. ที่มี Auto Trade เท่านัน้
- ดูวดิ ีโอการสอนเทคนิคการใช้ งานได้ ที่ Youtube Channel efinanceThai TV
- หัวข้ อ “efinanceThai TV Special_Portfolio Management” หรื อที่
https://www.youtube.com/watch?v=3olSZj7CzHA&t=512s
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Portfolio Derivative

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
ส่ วนที่1
Name
คือ ชื่อของลูกค้ ำ
Trader
คือ หมำยเลขและชื่อของผู้ดแู ล
Account Type
คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ ำ
‘C’ : Cash
Customer Type
คือ ชนิดลูกค้ ำ
‘C’ : ลูกค้ ำของโบรกเกอร์
‘P’ : พอร์ ทของโบรกเกอร์
‘F’ : ลูกค้ ำต่ำงชำติของโบรกเกอร์
‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ ำของซับโบรกเกอร์
‘S’ : พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ : ลูกค้ ำต่ำงชำติของซับโบรกเกอร์
Customer Flag
คือ เครื่ องหมำย Flag ที่ลกู ค้ ำคนนี ้ติด
‘H’ : Halt
Buy Limit
คือ วงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ ำที่สำมำรถทำกำรซื ้อหุ้นได้
Deposit Withdraw
คือ จำนวนวงเงินที่ลกู ค้ ำทำกำรเพิ่มวงเงินเข้ ำมำในวันนัน้
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Credit Line

Prev Cash Balance
Cash Balance
Comm + Vat

คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ ำเมื่อลูกค้ ำเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทรำบว่ำเป็ น
ลูกค้ ำระดับใด กำรใช้ งำนฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณีอนุมตั วิ งเงินซื ้อ/ขำยหำก Trader ใช้ แบบ Percent ในกำรอนุมตั ิ
(Approve) จะใช้ Field นี ้ในกำรคำนวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสำมำรถอนุมตั ิได้ =
Credit Line * Percent
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สำหรับลูกค้ ำ Cash เมื่อทำกำรขำย
ถ้ ำ Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตำมจำนวนจริ ง
ถ้ ำ Credit Line ไม่เท่ำกับ 0 จะคืนวงเงินตำมจำนวนจริ ง แต่จะต้ องไม่ทำให้
Buy/Total Credit Line มีคำ่ มำกกว่ำ Credit Line(คืนวงเงินได้ มำกสุดไม่เกินจำนวน
Credit Line)
คือ Cash balance (Previous) คือ วงเงิน Cash balance ต้ นวันของลูกค้ ำที่สง่ มำ
จำก BSB (ไม่เปลีย่ นแปลงตลอดทังวั
้ น)
คือ จำนวนเงินสดทีค่ งเหลืออยูจ่ ริงในบัญชี
คือ ค่ำคอมมิสชัน่ +ค่ำ Vat

ส่ วนที่ 2
Previous Equity Balance

=

Previous Excess Equity Balance

=

Previous Unrealized P/L

=

Previous Margin Balance

=

Previous CallForce Flag/Amount

=

Current(Expected) Equity Balance
Current(Expected) Excess Equity
Balance

=
=

วงเงินทังหมดที
้
่ลกู ค้ ามี ณ ต้ นวัน
Previous Cash Balance+Previous Floating P&L
จานวนเงินสดที่ลกู ค้ าสามารถถอนเงินได้ ในระบบ BSB โดยที่ระบบ DTS
ค่านี ้จะไม่เปลีย่ นแปลงตลอดทังวั
้ น และไม่พ้นยอด Outstanding Order
Previous Cash Balance+Previous Floating P&L-Previous Margin
Balance
Unreallized PL ที่ได้ จากการ MTM เมื่อวานโดยระบบ DTS จะรับค่ามา
จาก BSB และค่านี ้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดวัน
Requried IM หรื อ เงินประกันทีล่ กู ค้ าเคยวางไว้ ในการเปิ ด Position โดย
ระบบ DTS จะคานวณให้ จาก Positions ที่มีอยูใ่ น Port ของเมื่อวานนี ้
ค่าที่ใช้ ในการระบุวา่ ลูกค้ าคนนันๆ
้ ต้ องวางเงินสดเพิ่ม
+/-xxxxxx:จานวนเงินสดส่วนต่างจาก IM level
C/-xxxxxx:Call/จานวนเงินที่โดน call เพื่อให้ กลับไปอยูท่ ี่ IM level
F/-xxxxxx:Force/จานวนเงินที่โดนปิ ด Position เพือ่ ให้ ไปอยูท่ ี่ MM level
วงเงินทังหมดที
้
่ลกู ค้ ามีโดยรวมถึงกาไร/ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
- เป็ นวงเงินทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบว่าลูกค้ ามีวงเงินพอที่จะสัง่ ซื ้อ
Order ใหม่ได้ หรื อไม่
- Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized
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Current(Expected) Unrealized P/L
Current(Expected) Margin
Balance
Current(Expected) CallForce
Flag/Amount
Current(Port) Equity Balance
Current(Port) Excess Equity
Balance

=
=
=
=
=

Current(Port) Unrealized P/L
Current(Port) Margin Balance

=
=

Current(Port) CallForce
Flag/Amount

=

Profit&Lost+Previous Floating P&L-Current TotalIMOutstanding Order Margin
- หาก Field"Mark To Market"ของลูกค้ าคนนันๆ
้ = "Y"ระบบจะ
ปรับเปลีย่ นวิธีคดิ คานวณ Current Excess Equity Balance
โดยรวม Current Unrealized P&L ไปในสูตรการคานวณ
(Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized
Profit&Lost+Previous Floating-Current TotalIMOutstanding Order Margin+Current Unrealized P&L)
UnrealizedPL ของวันนี ้เทียบกับ Daily Settlement Price
Requried IM หรื อเงินประกันที่ลกู ค้ าวางไว้ ในการเปิ ด Position โดยระบบ
DTS จะคานวณให้ จาก Position ที่มีอยูใ่ น Port
คือ ค่าที่ใช้ ในการระบุวา่ ลูกค้ าคนนันมี
้ จานวนเงินส่วนที่เกินหลักประกันที่
วางอยูเ่ ท่าไหร่ หรื อต้ องการวางเงินสดเพิ่มหรื อไม่ เป็ นจานวนเท่าไหร่
วงเงินทังหมดที
้
่ลกู ค้ ามีโดยรวมถึงกาไร/ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
- เป็ นวงเงินทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบว่าลูกค้ ามีวงเงินพอที่จะสัง่ ซื ้อ
Order ใหม่ได้ หรื อไม่
- Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized
Profit&Lost+Previous Floating P&L-Current TotalIMOutstanding Order Margin
- หาก Fi
- eld"Mark To Market"ของลูกค้ าคนนันๆ
้ = "Y"ระบบจะ
ปรับเปลีย่ นวิธีคดิ คานวณ Current Excess Equity Balance
โดยรวม Current Unrealized P&L ไปในสูตรการคานวณ
(Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized
Profit&Lost+Previous Floating-Current TotalIMOutstanding Order Margin+Current Unrealized P&L)
UnrealizedPL ของวันนี ้เทียบกับ Daily Settlement Price
Requried IM หรื อเงินประกันที่ลกู ค้ าวางไว้ ในการเปิ ด Position โดยระบบ
DTS จะคานวณให้ จาก Position ที่มีอยูใ่ น Port
คือ ค่าที่ใช้ ในการระบุวา่ ลูกค้ าคนนันมี
้ จานวนเงินส่วนที่เกินหลักประกันที่
วางอยูเ่ ท่าไหร่ หรื อต้ องการวางเงินสดเพิ่มหรื อไม่ เป็ นจานวนเท่าไหร่
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ส่ วนที่ 3
Symbol
Side
Str.Vol
OnHand
Sellable
Cost Avg
Price Avg
Last
Mkt Value
C.Val (Cost Val)
Unreal (Cost)
Unreal (Settle)
Realize

คือ ชื่อย่อสัญญำ
คือ Long = กำรเคำะซื ้อ, Short = กำรเคำะขำย
คือ จำนวนสัญญำเริ่มต้ นของวันนันๆ
้
คือ จำนวนสัญญำที่สำมำรถส่งคำสัง่ ได้
คือ จำนวนสัญญำที่มีอยูจ่ ริ ง
คือ รำคำต้ นทุนจริ ง
คือ รำคำต้ นทุนเฉลีย่ (คิดจำกรำคำปิ ดวันก่อนหน้ ำ)
คือ รำคำตลำด
คือ มูลค่ำปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ำมี (คำนวณจำก Sellable*Last)
คือ ต้ นทุนของกำรซื ้อหุ้น (คำนวณจำก Sellable*Cost Avg*Multipiler)
คือ เปรี ยบเทียบปริมำณกำไร / ขำดทุน ตำมจริง ตังแต่
้ ซื ้อมำจนถึงปั จจุบนั
คือ เปรี ยบเทียบปริมำณกำไร / ขำดทุน เทียบกับรำคำ Price Settlement
ของวันก่อนหน้ ำ
คือ กำไร / ขำดทุนที่เกิดจำกกำรขำยสัญญำในวันนัน้
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View Order (รายการคาสั่งซือ้ ขาย) (Hotkey: F6)
เป็ น หน้ าจอสาหรั บ ท าการตรวจสอบดูรายการซื อ้ /ขายที่ ได้ ส่งค าสัง่ ไป ว่า มี รายละเอี ยดใดบ้ าง นอกจากจะดู
รายละเอียดของรายการที่สง่ คาสัง่ แล้ ว ยังสามารถยกเลิกคาสัง่ ได้ ในหน้ าจอนี ้อีกด้ วย (Cancel)
สามารถดูรายการคาสัง่ ซื ้อขาย ได้ 2 แบบ ดังนี ้
▪ View Order by Transactions คือ การดูรายการคาสัง่ ซื ้อขายตาม Order Number
▪ View Order by Stock คือ การดูรายการคาสัง่ ซื ้อขายตาม Symbol

View Order by Transactions
1) คลิกที่ เมนู

จะเข้ าสูห่ น้ าจอ View Order by Transactions

2) สามารถ Find หาข้ อมูลได้ ตาม Status , Symbol, Price, Side

3) คลิกเลือก Status ที่ช่อง

เพื่อดูข้อมูลตาม Status
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4) ใส่ชื่อหุ้นที่ช่อง

เพื่อดูข้อมูลตาม Symbol

5) ใส่ราคาหุ้นที่ช่อง

เพื่อดูข้อมูลตาม Price

6) คลิกเลือก Side ที่ช่อง

เพื่อดูข้อมูลตาม Side

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

ส่ วนที่ 1
Status

Symbol
Price

คือ สถานะของคาสัง่
O (Opened)
- เปิ ดสาหรับการจับคู่
X (Cancelled) - ถูกยกเลิกแล้ ว
M (Matched) - จับคูไ่ ด้ แล้ วทังหมด
้
P (Pending)
- คาสัง่ ทีค่ ้ างอยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นสถานะ
A (Approved) - คาสัง่ ต้ องรอการอนุมตั ิเครดิต
D (Disapprove) - คาสัง่ ทีม่ ีปัญหาในเรื่ องเครดิต และไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
R (Rejected) - คาสัง่ ถูกปฏิเสธจากระบบ หรื อตลาดฯ
ALL
- แสดงทุกๆ คาสัง่
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
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Side

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = คาสัง่ ซื ้อ, S = คาสัง่ ขาย

ส่ วนที่ 2
Order No.
B/S
Symbol
TTF

Volume
Price
Matched
Publish
Status
Time
Quote

คือ หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ B = คาสัง่ ซื ้อ สีแสดงเป็ นสีเขียว, S = คาสัง่ ขาย สีแสดงเป็ นสีแดง
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
คือ สถานะของคาสัง่ (status)
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรื อหมายถึง ยังไม่ได้ การยืนยัน)

ส่ วนที่ 3
Summary
Volume
UnMatched Volume
Matched Volume
Matched Value

คือ สรุปผลรวมของการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย แยกเป็ น Buy, Sell
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่เกิดการจับคู่
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เกิดการจับคูไ่ ด้
คือ ผลรวมของมูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เกิดการจับคูไ่ ด้
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Cancel Order (การยกเลิกคาสั่งซือ้ /ขาย)
สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี ้
1. การ Cancel ทีละ 1 Order มีวธิ ีการดังนี ้
1) เลือ่ น Cursor ไปที่ Order ที่ต้องการ Cancel

2) จากนันกดปุ่
้
ม หรื อกดปุ่ ม

หน้ า Order นัน้ คลิกให้ เป็ น

ก็สามารถ Cancel ได้

3) จากนันจะมี
้
กล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึ ้นมาดังรูป
▪ เมื่อต้ องการ Cancel Order ให้ คลิกที่ปมุ่
▪ ถ้ าไม่ต้องการ Cancel Order ให้ คลิกที่ปมุ่
ระบบจะทาการยกเลิกคาสัง่ Cancel ให้
2. การ Cancel มากกว่ า 1 Order มีวิธีการดังนี ้
1) ให้ คลิกที่ปมุ่

หน้ า Order ที่ต้องการ Cancel จะคลิกกี่ Order ก็ได้ จะเห็นปุ่ มหน้ า Order ที่คลิกเป็ น

หรื อถ้ าต้ องการจะ Cancel ทุก Order ให้ คลิกที่ Column ด้ านบน ของช่องสีเ่ หลีย่ ม
2) จากนันกดปุ่
้
ม
3) จากนัน้ จะมีกล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึ ้นมาดังรู ป (จะแสดงเลข Order number ทุก
Order ที่เราต้ องการ Cancel ขึ ้นมาดังรูป)

4) เมื่อต้ องการ Cancel Order ให้ คลิกที่ปมุ่
▪ ถ้ าไม่ต้องการ Cancel Order ให้ คลิกที่ปมุ่

ระบบจะทาการยกเลิกคาสัง่ Cancel ให้
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การค้ นหา Order
สามารถค้ นหา Order ที่ต้องการได้ ดังนี ้
1. ค้ นหา Order ตาม Status ได้ โดยใส่ Status Order ที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ จากนันกด
้ Enter หรื อคลิกที่ปมุ่ Search
หน้ าจอจะแสดง เฉพาะ Status ที่ค้นหา เช่น ต้ องการค้ นหา Status = M จะได้ ข้อมูลดังรูป

2. ค้ นหา Order ตาม Symbol ได้ โดยใส่ Symbol ที่ ต้องการในช่อง Symbol จากนัน้ กด Enter หรื อคลิกที่ปุ่ ม
Search หน้ าจอจะแสดง เฉพาะหุ้นที่ผ้ ใู ช้ ต้องการค้ นหา เช่น ต้ องการค้ นหา Symbol = PTT จะได้ ข้อมูลดังรูป

3. ค้ นหา Order ตาม Price ได้ โดยใส่ Price ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรื อคลิกที่ปมุ่ Search หน้ าจอจะ
แสดง Order ที่เป็ น เฉพาะ Price ที่ผ้ ใู ช้ ต้องการค้ นหา เช่น ต้ องการ ค้ นหา Price = ‘MP’ จะได้ ข้อมูลดังรูป

4. ค้ นหา Order ตาม Side ได้ โดยใส่ Side ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรื อคลิกที่ปมุ่ Search หน้ าจอจะแสดง
Order ที่เป็ น เฉพาะ Side ที่ผ้ ใู ช้ ต้องการค้ นหา เช่น ต้ องการค้ นหา Side = ‘B’ จะได้ ข้อมูลดังรูป

65

Deal Data (รายละเอียดของ Order)
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย มีวิธีการดังนี ้
1. เลือ่ น Cursor ให้ อยูท่ ี่ Order ที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ
2. จากนันดั
้ บเบิ ้ลคลิก หรื อกดที่ปมุ่
3. จากนันหน้
้ าจอ Deal Data จะแสดงขึ ้นมา โดยมีรายละเอียดดังรูป
4. ต้ องการปิ ดหน้ าจอ Deal Data ให้ กด Enter หรื อ ใช้ เมาส์คลิกที่ เครื่ องหมายปิ ด (
รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

ส่ วนที่ 1
Order No.
Side

Symbol
Volume
Price
Matched
Published
Condition

)

คือ หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
คือ คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP, ATO, ATC
4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
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Account
Status

Entry Time

เงื่อนไข (Condition) ได้ 2 แบบดังนี ้คือ
1. แบบ FOK (Fill Or Kill)
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้
องจับคู่ได้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่ ซื ้อ/
ขายใบนันไปถึ
้ งตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซื ้อ/ขาย(Deal) กี่รายการก็
ได้ แต่ถ้าคาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถจับคู่ได้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบ
นันจะถู
้ กยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่
2. แบบ IOC (Immediate or Cancel)
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้
องจับคู่ได้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะ
จับคูไ่ ด้ เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
คือ เลขที่บญ
ั ชีลกู ค้ า
คือ สถานะของคาสัง่ ซื ้อ / ขาย
A - รายการซื ้อ/ขายที่มีปัญหาเรื่องวงเงินเครดิต หรื อ Short Sell และต้ องรอการอนุมตั ิ
จากผู้มีอานาจ
D - รายการซื ้อ/ขายที่มีปัญหาเรื่องวงเงินเครดิต หรื อ Short Sell และไม่ผา่ นการอนุมตั ิ
จากผู้มีอานาจ
C - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู คาสัง่ ยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
X - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู ยกเลิกเรี ยบร้ อยแล้ ว
O - รายการซื ้อ / ขายที่พร้ อมจะทาการจับคู่
M - รายการซื ้อ / ขายที่สามารถจับคูไ่ ด้ แล้ ว
R - รายการซื ้อ / ขายทีถ่ กู ปฎิเสธจากระบบ หรื อตลาดหลักทรัพย์
PC - รายการซื ้อ / ขายที่รอการยืนการแก้ ไขรายการซื ้อ / ขาย (Change)
PO - รายการซื ้อ / ขายที่รอการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจในช่วงเวลา Pre-Open
POA - รายการซื ้อ / ขายที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจแล้ วในช่วงเวลา Per-Open
PX - รายการซื ้อ / ขายที่รอการยืนยันการขอยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
OA- รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั ิแล้ วซึง่ พร้ อมจะทาการจับคู่
MA - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั ิแล้ วซึง่ สามารถจับคูไ่ ด้ ทงจ
ั ้ านวน
XA - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั แิ ล้ วซึง่ ได้ ขอทาการอนุมตั ิ
เรี ยบร้ อยแล้ ว
S – รายการซือ้ / ขายที่ ถูก ส่งมาจากระบบ Sub broker และรอการ Approve หรื อ
Rekey จากโบรคเกอร์
W - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู ส่งมาจากระบบ Sub broker และมีคาสัง่ ให้ การ Approve
ก่อนที่จะส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
คือ เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
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Quote

Quote Time
Original Price

Entry Id
Approver
Cancel Time

คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรื อหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
คือ เวลาที่ได้ การยืนยันคาสัง่ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
คือ ราคาดังเดิ
้ มของคาสัง่ มีประโยชน์สาหรับคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ราคาตลาด (MP)
ถ้ าคาสัง่ จับคู่ได้ ไม่ครบตามปริ มาณทังหมดของค
้
าสัง่ ปริ มาณที่เหลือจะถูก
เสนอซื ้อหรื อเสนอขายที่ราคาสูงกว่าหรื อต่ากว่าราคาที่จบั คู่ได้ ครัง้ สุดท้ ายอยู่ 1 ช่วง
ราคาตามลาดับ เมื่อถึงตรงนี ้ คาสัง่ นี ้ก็จะมีราคา Ori_Pri เป็ น “MP”
คือ เลขประจาตัวผู้ปอ้ นคาสัง่
คือ เลขประจาตัวผู้ที่จะต้ องอนุมตั ิคาสัง่ เมื่อได้ อนุมตั ิแล้ วจะเป็ นเลขประจาตัวผู้อนุมตั ิ
คือ เวลาทีย่ กเลิกคาสัง่

ส่ วนที่ 2
Confirm
Volume
Price
Time

คือ เลขหมายยืนยัน
คือ ปริ มาณซื ้อ / ขายหลักทรัพย์ที่เกิดการจับคู่
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงทาการซื ้อ/ขาย
คือ เวลาทีเ่ กิดรายการ

68

View Order by Stock (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, Yuanta, LHs, Nomura, MBKET)
1) คลิกที่ เมนู

จะเข้ าสูห่ น้ าจอ View Order by Stock ดังรูป

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
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ส่ วนที่ 1
Start Date
End Date

คือ วันเริ่ มต้ นการแสดงรายการคาสัง่ ซื ้อ / ขายหลักทรัพย์
คือ วันที่สิ ้นสุดการแสดงรายการคาสัง่ ซื ้อ / ขายหลักทรัพย์

ส่ วนที่ 2
No.
Symbol
Trans

คือ อันดับที่
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ จานวนครัง้ ที่สง่ คาสัง่ ซื ้อ / ขายหุ้นนัน้

ส่ วนที่ 3 แสดงรายละเอียดหุ้นแต่ละตัว
Trans (ฝั่งซื ้อ)
BuyVol
Matched
Price
Matched
SellVol
Trans (ฝั่งขาย)

คือ จานวนครัง้ ที่สง่ คาสัง่ ซื ้อหุ้นนัน้
คือ ปริ มาณการซื ้อหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณการซื ้อหลักทรัพย์ทเี่ กิดการจับคูไ่ ด้
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ ปริ มาณการขายหลักทรัพย์ที่เกิดการจับคูไ่ ด้
คือ ปริ มาณการขายหลักทรัพย์
คือ จานวนครัง้ ที่สง่ คาสัง่ ขายหุ้นนัน้

ส่ วนที่ 4 แสดงข้ อมูลหุ้นแต่ละตัว
Transactions
Volume
Matched Average
Matched Value
Matched Volume
UnMatched Volume

คือ สรุปผลรวมของจานวนการส่งคาสัง่ ซื ้อ / ขายในแต่ละหุ้น แยกเป็ น Buy, Sell
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ / ขายในแต่ละหุ้น
คือ ค่าเฉลีย่ ของผลรวมการซื ้อ / ขายในแต่ละหุ้นที่เกิดการจับคูไ่ ด้
คือ ผลรวมของมูลค่าการซื ้อ / ขายในแต่ละหุ้นที่เกิดการจับคูไ่ ด้
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ / ขายในแต่ห้ นุ ที่เกิดการจับคูไ่ ด้
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ / ขายในแต่ละหุ้นที่ยงั ไม่เกิดการจับคู่

Trip ในการใช้ งานเมนู View Order
1.
2.
3.
4.

สามารถ Find หาข้ อมูลได้ ตาม Status, Symbol, Side
สามารถใช้ ลกู ศรเลือ่ นขึ ้นลงเพื่อดู Order ที่ต้องการได้
สามารถ ดับเบิ ้ลคลิกหรื อ Enter ที่ Order เพื่อดู Deal Data ของ Order ที่ต้องการได้
สามารถกด Space Bar เพื่อ ให้ Cursor ไปอยูท่ ี่ช่อง Status ได้
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Auto Trade ( การส่ งคาสั่งแบบอัตโนมัติ )
ใช้ ในการตัง้ เงื่ อ นไขการส่งค าสัง่ แบบอัต โนมัติ ตามเงื่ อ นไขที่ กาหนด ไม่ว่าจะเป็ น เงื่ อนไขทางด้ านราคาหรื อ ด้ า น
Technical จาก Indicator ที่กาหนด เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นตลอดเวลา โดยในโปรแกรม efin Trade+
มี Auto Trade ให้ เลือกใช้ งานทังหมด
้
7 รูปแบบสาหรับหุ้น
วิธีการเริ่มใช้ งาน
1. คลิกเลือกที่เมนู Auto Trade จากนันระบบจะแสดงกล่
้
องแจ้ งเตือน Disclaimer

➢ กด “ยอมรั บเงื่อนไข” ระบบจะเข้ าสู่หน้ าจอ Auto Trade เพื่อให้ ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของการส่ ง ค าสั่ง เมื่ อ เลื อ กใช้ งานฟั ง ก์ ชั น Auto Trade อี ก ครั ง้ ระบบจะไม่ แ สดงกล่ อ งแจ้ งเตื อ น
Disclaimer อีก
➢ กด “ปฏิเสธ” จะไม่สามารถเข้ าสู่หน้ าจอ Auto Trade เพื่อป้อนเงื่อนไขการส่งคาสัง่ ได้ เมื่อเลือกใช้ งาน
ฟั งก์ชนั Auto Trade อีกครัง้ ระบบจะแสดงกล่องแจ้ งเตือน Disclaimer อีก
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2. หากต้ องการให้ ระบบแสดงกล่องแจ้ งเตือน Disclaimer อีกครัง้ กรณีเคยกด “ยอมรั บเงื่อนไข” แล้ วสามารถทาได้
โดย
➢ กดที่ปมุ่
Setting ด้ านขวาสุดที่ Bar Trade จากนันระบบจะแสดงหน้
้
าจอ Buy/Sell Option

คลิกเลือ ก
แจ้ งเตือนเงื่อนไขการใช้ งานระบบ Auto Trade ทุกครัง้

(ปุ่ มจะแสดงสีดังภาพ) คือ ระบบจะทาการ
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วิธีการใช้ งานและความหมาย Auto Trade สาหรับหุ้น
Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade)
เป็ น ระบบการตัง้ ค าสั่ง ซื อ้ /ขายแบบอัต โนมัติ เหมาะสาหรั บ นัก ลงทุน ที่ ไม่ มี เวลาติ ด ตามหุ้น หรื อ เฝ้า หน้ า จอ
ตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 1 นี ้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้ านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ ในหน้ าจอเดียวกัน
รายละเอียด หน้ าจอ Auto Trade Type 1

ส่ วนที่ 1 ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Buy
Sell
Symbol
Simple Conditions

Value/Period

คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ขาย
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น
คือ เงื่อนไขในการตังค่
้ า
Last >, < ตัง้ Auto Trade จากราคา
Last >, < SMA(Day)
Last >, < Break High(Day)
Last >, < Break Low(Day)
Last < Discount High(Day)
Last > Rebound Low(Day)
คือ ค่าที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับ ค่า Simple Conditions
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Price

คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจะต้ องไม่เกิน 3 Spread ของ Value
/Period ที่ถกู กาหนดไว้ ใน Conditions หรื อ
MP = Market Price (จะจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยูใ่ นคิว)
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้ องระบุเป็ น 12.40
Volume
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
ปุ่ ม Expire … days
คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงไปนั
ั ้ น้ ค้ างอยูใ่ นระบบกี่วนั จนกว่าคาสัง่ จะเข้ า
เงื่อนไข และถูกส่งคาสัง่ ออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ เลือก 4 เงื่อนไขดังนี ้ (โดยระบบจะ
default อยูท่ คี่ า่ Expire 180 days)
Expire end of day - เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto ไปนัน้ หากในวันดังกล่าว
คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก ณ สิ ้นวัน (หลังตลาดปิ ด เคลียร์
เวลา 23:00 น.)
Expire 30 days - เงื่ อ นไขที่ ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 30 วัน
(นับวันที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ตงค
ั ้ าสัง่ ) คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก
ณ สิ ้นวันของวันที่ 30 (หลังตลาดปิ ด เคลียร์ เวลา 23:00 น.)
Expire 60 days - เงื่ อ นไขที่ ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 60 วัน
(นับวันที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ตงค
ั ้ าสัง่ ) คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก
ณ สิ ้นวันของวันที่ 60 (หลังตลาดปิ ด เคลียร์ เวลา 23:00 น.)
Expire 90 days - เงื่ อ นไขที่ ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 90 วัน
(นับวันที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ตงค
ั ้ าสัง่ ) คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก
ณ สิ ้นวันของวันที่ 90 (หลังตลาดปิ ด เคลียร์ เวลา 23:00 น.)
Expire 180 days - เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 180 วัน
(นับวันที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ตงค
ั ้ าสัง่ ) คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก
ณ สิ ้นวันของวันที่ 180 (หลังตลาดปิ ด เคลียร์ เวลา 23:00 น.)
Pin
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
Send
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
Clear
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ ในช่อง Conditions
ส่ วนที่ 2 View Order Auto Trade
Status
คือ สถานะของคาสัง่ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี ้
'Wait'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ เข้ า Server efin Trade+
'Pending'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ
'Canceled'
สาหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคาสัง่
'Fail'
สาหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error
'Sent'
สาหรับ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
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กล่อง Symbol
Side
Clear
Search
Cancel
B/S
Symbol
Volume
Price
Condition
Status
Time
Expire Date
Ref No.
S-Time
Order No
Error

'Incomplete'
สาหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได้
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น
คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ Condition สาหรับการ View Order Auto Trade Type 1
คือ ปุ่ มรี โหลด สาหรับการ View Order Auto Trade Type 1
คือ ปุ่ มสาหรับ Cancel Order Auto Trade Type 1
คือ B = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีเขียว, S = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีแดง,
H = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีมว่ ง, C = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีฟา้
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ ค่า Condition ที่ตงไว้
ั้
คือ สถานะของ Order
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ คาสัง่ เข้ าระบบ Auto Trade
คือ วันหมดอายุของคาสัง่ Auto Trade
คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
คือ หมายเลข Order ที่คาสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้ อผิดพลาด

การใช้ งาน
การตังเงื
้ ่อนไขสามารถตังได้
้ ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้ เลือกใช้ ดงั นี ้
หมายเหตุ
-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ และ ขาย สาหรับบัญชี Cash / Cash Balance

-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ, ขาย, Short และ Cover สาหรับบัญชี Credit Balance

Auto Trade Type 2 (Group Conditions)
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เป็ นระบบการตังค
้ าสัง่ ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรื อเฝ้าหน้ าจอตลอดเวลา
โดย Auto Trade Type 2 นี ้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้ านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ ในหน้ าจอเดียวกัน โดยสามารถตัง้
เงื่อนไขเป็ นแบบกรุ๊ป 3 เงื่อนไขได้ กบั หุ้นตัวเดียวอีกด้ วย
รายละเอียด หน้ าจอ Auto Trade Type 2
กรณีบัญชี Cash / Cash Balance (รองรับการส่ งคาสั่งขายเท่ านัน้ )
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กรณีบัญชี Credit Balance (รองรับส่ งคาสั่งขายและ Cover ได้ เท่ านัน้ )

ส่ วนที่ 1 ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Symbol
Group Conditions
Take Profit

Trailing Stop
Cut Loss
Order Parameter
Price

Volume
Group Cancel

คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกขึ ้น
คือ การเลือกเปรี ยบเทียบค่า Last Sale โดยแยกตามประเภทบัญชีดงั นี ้
กรณีบัญชี Cash / Cash Balance
O Last Sale มากกว่า Value (Last > มากกว่า)
กรณีบัญชี Credit Balance
O Last Sale น้ อยกว่า Value (Last < น้ อยกว่า)
คือ การตังค
้ าสัง่ แบบขยับจุดขายตามราคาหุ้นที่เปลีย่ นแปลง เช่น หากราคาหุ้นตัวนัน้
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ราคาที่จะขายก็จะขยับตัวสูงขึ ้นเช่นเดียวกัน
คือ การตังค
้ าสัง่ แบบตัดขาดทุน
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ซึ่งจะต้ องไม่เกิน 3 Spread ของ Value
/Period ที่ถกู กาหนดไว้ ใน Conditions หรื อ
MP = Market Price (จะจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยูใ่ นคิว)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
คือ การกาหนดเงื่อนไขเมื่อ เงื่อนไขใดเข้ าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ก่อน เงื่อนไขนันจะถู
้ กส่ง
คาสัง่ ออกไป และเงื่อนอื่นๆที่ตงไว้
ั ้ ในคราวเดียวกันนัน้ จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
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ปุ่ ม Expire … days

Pin
Send
Clear

คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงไปนั
ั ้ น้ ค้ างอยูใ่ นระบบกี่วนั จนกว่าคาสัง่ จะเข้ า
เงื่อนไข และถูกส่งคาสัง่ ออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ เลือก 4 เงื่อนไขดังนี ้ (โดยระบบจะ
default อยูท่ ี่คา่ Expire 180 days)
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ไว้

ส่ วนที่ 2 View Order Auto Trade
Status
คือ สถานะของคาสัง่ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี ้
'Wait'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ เข้ า Server efin Trade
'Pending'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ
'Canceled'
สาหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคาสัง่
'Fail'
สาหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error
'Sent'
สาหรับ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
'Incomplete'
สาหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได้
กล่อง Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Side
คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
Clear
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ Condition สาหรับการ View Order Auto Trade Type 2
Search
คือ ปุ่ ม การ รี โหลด สาหรับการ View Order Auto Trade Type 2
Cancel
คือ ปุ่ มสาหรับ Cancel Order Auto Trade Type 2
B/S
คือ B = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีเขียว, S = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีแดง,
H = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีมว่ ง, C = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีฟา้
Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
Volume
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Price
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Condition
คือ ค่า Condition ที่ตงไว้
ั้
Status
คือ สถานะของ Order
Time
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ คาสัง่ เข้ าระบบ Auto
Expire Date
คือ วันหมดอายุของคาสัง่ Auto Trade
Group Cancel คือ ตังสถานะ
้
Group Cancel หรื อไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่)
Ref No.
คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ
S-Time
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
Order No
คือ หมายเลข Order ที่คาสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
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Error

คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้ อผิดพลาด

การตัง้ เงื่อนไข
การตังเงื
้ ่อนไขขายล่วงหน้ า สามารถเลือกตังเงื
้ ่อนไขที่มีให้ เลือ กได้ สงู สุด 3 เงื่อนไขต่อครัง้ โดยมีเงื่อนไขให้ เลือกใช้
ดังนี ้
Group Conditions
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ โดยแยกตามประเภทบัญชีเป็ นดังนี ้
กรณีบัญชี Cash / Cash Balance
o Take Profit
- Last > ….. เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last > 9.80 ให้ ส่งคาสัง่ ขาย หมายความว่า ถ้ าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ ส่ง
คาสัง่ ขายออกไป
o Trailing Stop
- Last < SMA เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last < SMA(10) ให้ สง่ คาสัง่ ขาย หมายความว่า ถ้ าราคา Last น้ อยกว่า ค่าของ
เส้ นค่าเฉลีย่ 10 วัน ให้ สง่ คาสัง่ ขายออกไป
- Last < Break Low เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last < Break Low(10) ให้ สง่ คาสัง่ ขาย หมายความว่า ถ้ าราคา Last น้ อย
กว่าราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ขายออกไป
- Last < Discount High เช่ น ตั ง้ เงื่ อ น ไข Last < Discount High(10) ที่ Slippage 5% ให้ ส่ ง ค าสั่ ง ขาย
หมายความว่า ถ้ าราคา Last ต่ากว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ สง่ คาสัง่ ขายออกไป
- Last > Rebound Low เช่ น ตั ง้ เงื่ อ น ไข Last > Rebound Low(10) ที่ Slippage 5% ให้ ส่ ง ค าสั่ ง ข าย
หมายความว่า ถ้ าราคา Last สูงกว่าราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ สง่ คาสัง่ ขายออกไป
o Cut Loss
- Last < ….. เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last < 9.80 ให้ ส่งคาสัง่ ขาย หมายความว่า ถ้ าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ ส่ง
คาสัง่ ขายออกไปเพื่อตัดขาดทุน
- Last < Break Low เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last < Break Low(10) ให้ สง่ คาสัง่ ขาย หมายความว่า ถ้ าราคา Last น้ อย
กว่าราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ขายออกไป
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กรณีบัญชี Credit Balance
o Take Profit
- Last < ….. เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last < 9.80 ให้ สง่ คาสัง่ Cover หมายความว่า ถ้ าราคา Last น้ อยกว่า 9.80 ให้ สง่
คาสัง่ Cover ออกไป
o Trailing Stop
- Last > SMA เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last > SMA(10) ให้ ส่งคาสัง่ Cover หมายความว่า ถ้ าราคา Last มากกว่า ค่า
ของเส้ นค่าเฉลีย่ 10 วัน ให้ สง่ คาสัง่ Cover ออกไป
- Last > Break High เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last > Break High(10) ให้ สง่ คาสัง่ Cover หมายความว่า ถ้ าราคา Last
มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทาการส่งคาสัง่ Cover ออกไป
- Last > Rebound Low เช่ น ตั ง้ เงื่ อ นไข Last > Rebound Low(10) ที่ Slippage 5% ให้ ส่ ง ค าสั่ ง Cover
หมายความว่า ถ้ าราคา Last สูงกว่าราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ สง่ คาสัง่ Cover ออกไป
o Cut Loss
- Last > ….. เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last > 9.80 ให้ สง่ คาสัง่ Cover หมายความว่า ถ้ าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ สง่
คาสัง่ Cover ออกไปเพื่อตัดขาดทุน
- Last > Break High เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Last > Break High(10) ให้ สง่ คาสัง่ Cover หมายความว่า ถ้ าราคา Last
มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะทาการส่งคาสัง่ Cover ออกไป
ปุ่ ม Group Cancel
หากทาเครื่ องหมายถูกที่ Group Cancel เมื่อระบบทางานที่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ เงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือจะถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันหากไม่ทาเครื่ องหมายถูกที่ Group Cancel ระบบจะทางานตามเงื่อนไขทังหมดจนกว่
้
าจะทางาน
ครบทัง้ 3 เงื่อนไขหรื อคาสัง่ หมดอายุ
หมายเหตุ
-

รองรับการส่งคาสัง่ ขาย เท่านัน้ สาหรับบัญชี Cash / Cash Balance

-

รองรับการส่งคาสัง่ ขาย และ Cover สาหรับบัญชี Credit Balance
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Auto Trade Type 3 (Timing Stop)
ใช้ สาหรับตังเงื
้ ่อนไขเพื่อซื ้อ/ขายตอนช่วงใกล้ ปิดตลาด (ซึ่งราคามักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว) ตามเทคนิค
Close Price Candle ของนักลงทุนแต่ละท่าน
รายละเอียด หน้ าจอ Auto Trade Type 3

ส่ วนที่ 1 ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Buy
Sell
Symbol
Timing Stop Conditions
Time

คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ขาย
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น

คือ เวลาทีต่ ้ องการให้ เช็คเงื่อนไขคาสัง่ มีให้ เลือก 4 ช่วงเวลาได้ แก่
Morning Session 12.15, 12.25
Afternoon Session 16.15, 16.25
Condition
คือ เงื่อนไขในการตังค่
้ า ได้ แก่ Last > และ Last <
Value
คือ ค่าที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับค่า Conditions
Price
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจะต้ องไม่เกิน 3 Spread ของ Value
/Period ที่ถกู กาหนดไว้ ใน Conditions หรื อ
MP = Market Price (จะจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยูใ่ นคิว)
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้ องระบุเป็ น 12.40
Volume
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
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ปุ่ ม Expire … days

Pin
Send
Clear

ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ ไปนัน้ ค้ างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าคาสัง่ จะเข้ า
เงื่อนไข และถูกส่งคาสัง่ ออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ เลือก 4 เงื่ อนไขดังนี ้ (โดยระบบจะ
default อยูท่ ี่คา่ Expire 180 days)
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ ในช่อง Conditions

ส่ วนที่ 2 View Order Auto Trade
Status
คือ สถานะของคาสัง่ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี ้
'Wait'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ เข้ า Server efin Trade+
'Pending'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ
'Cancel'
สาหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคาสัง่
'Fail'
สาหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error
'Sent'
สาหรับ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
'Incomplete'
สาหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาด ฯ ได้
กล่อง Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น
Side
คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
Clear
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ Condition สาหรับการ View Order Auto Trade
Search
คือ ปุ่ มรี โหลด สาหรับการ View Order Auto Trade
Cancel
คือ ปุ่ มสาหรับ Cancel Order Auto Trade
B/S
คือ B = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีเขียว, S = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีแดง
H = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีมว่ ง, C = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีฟา้
Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
Volume
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Price
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Condition
คือ ค่า Condition ที่ตงไว้
ั้
Status
คือ สถานะของ Order
Time
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ คาสัง่ เข้ าระบบ Auto Trade
Expire Date
คือ วันหมดอายุของคาสัง่ Auto Trade
Ref No.
คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ
S-Time
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
Order No
คือ หมายเลข Order ที่คาสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
Error
คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
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การใช้ งาน
การตังเงื
้ ่อนไขสามารถตังได้
้ ทีละ 1 เงื่อนไข และต้ องระบุเวลาที่ต้องการให้ เช็คคาสัง่ ด้ วย โดยมีให้ เลือกใช้ ดงั นี ้
เงื่อนไขสาหรับตัง้ เพื่อใช้ งาน (Timing Stop Condition)
- Last > ….. เช่น ตัง้ เงื่อนไข Time : 12.20 Last > 9.80 ให้ ส่งคาสัง่ ซื ้อ หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้ าราคา
Last มากกว่า 9.80 ระบบจะส่งคาสัง่ ซื ้อออกไป แต่ในทางกลับกัน ที่เวลา 12.20 ราคา Last ยังไม่มากกว่า 9.80
ระบบจะยังไม่ทาคาสัง่ ใด แต่จะเช็คเงื่ อนไขให้ ตลอดเวลา จนกระทัง่ ปิ ดตลาดภาคเช้ า หากยังไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่
จะยังคงอยูบ่ นระบบ Auto Trade ต่อไป จนกระทัง่ หมดอายุตามวันที่กาหนด
- Last < ….. เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Time : 12.20 Last < 9.80 ให้ สง่ คาสัง่ ขาย หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้ าราคา
Last น้ อยกว่า 9.80 ระบบจะส่งคาสัง่ ขายออกไป แต่ในทางกลับกัน ที่เวลา 12.20 ราคา Last ยังไม่น้อยกว่า 9.80
ระบบจะยังไม่ทาคาสัง่ ใด แต่จะเช็คเงื่อนไขให้ ตลอดเวลา จนกระทัง่ ปิ ดตลาดภาคเช้ า หากยังไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่
จะยังคงอยูบ่ นระบบ Auto Trade ต่อไป จนกระทัง่ หมดอายุตามวันที่กาหนด
หมายเหตุ
-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ และ ขาย สาหรับบัญชี Cash / Cash Balance

-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ, ขาย, Short และ Cover สาหรับบัญชี Credit Balance
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Auto Trade Type 4 (SET Index)
เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ต้องการตังค
้ าสัง่ ซื ้อ/ขายล่วงหน้ า โดยเน้ นตามการขึ ้นหรื อลงของ SET Index
รายละเอียด หน้ าจอ Auto Trade Type 4

ส่ วนที่ 1 ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Buy
Sell
Symbol
SET Filter Conditions
Value/Period
Price

คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ขาย
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น
คือ เงื่อนไขในการตังค่
้ า
คือ ค่าที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับ ค่า SET Filter Conditions
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพ ย์ ที่เสนอขายจะต้ องไม่เกิ น 3 Spread ของ Value
/Period ที่ถกู กาหนดไว้ ใน Conditions หรื อ
MP = Market Price (จะจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยูใ่ นคิว)
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้ องระบุเป็ น 12.40
Volume
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
ปุ่ ม Expire … days
คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงไปนั
ั ้ น้ ค้ างอยูใ่ นระบบกี่วนั จนกว่าคาสัง่ จะเข้ า
เงื่อนไข และถูกส่งคาสัง่ ออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ เลือก 4 เงื่อนไขดังนี ้ (โดยระบบจะ
default อยูท่ คี่ า่ Expire 180 days)
Pin
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
Send
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
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Clear

คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ ในช่อง Conditions

ส่ วนที่ 2 View Order Auto Trade
Status
คือ สถานะของคาสัง่ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี ้
'Wait'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ เข้ า Server efin Trade+
'Pending'
สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ
'Canceled'
สาหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคาสัง่
'Fail'
สาหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error
'Sent'
สาหรับ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
'Incomplete'
สาหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได้
กล่อง Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกยิง่ ขึ ้น
Side
คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
Clear
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ Condition สาหรับการ View Order Auto Trade
Search
คือ ปุ่ มรี โหลด สาหรับการ View Order Auto Trade
Cancel
คือ ปุ่ มสาหรับ Cancel Order Auto Trade
B/S
คือ B = คาสัง่ ซื ้อแสดงเป็ นสีเขียว, S = คาสัง่ ขายแสดงเป็ นสีแดง
Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
Volume
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Price
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
Condition
คือ ค่า Condition ที่ตงไว้
ั้
Status
คือ สถานะของ Order
Time
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ คาสัง่ เข้ าระบบ Auto Trade
Expire Date
คือ วันหมดอายุของคาสัง่ Auto Trade
Ref No.
คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ
S-Time
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
Order No
คือ หมายเลข Order ที่คาสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
Error
คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
การใช้ งาน
การตังเงื
้ ่อนไขสามารถตังได้
้ ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้ เลือกใช้ ดงั นี ้
เงื่อนไขสาหรับตัง้ เพื่อใช้ งาน (SET Filter Condition)
- SET >, < ตัง้ Auto Trade จากดัชนี SET Index เช่น ถ้ า SET Index มีคา่ มากกว่า 1,440.63 จุด ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/
ขายหุ้นตัวที่กาหนด
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- SET >, < SMA(Day) เช่ น ถ้ าดั ช นี SET Index > SMA (10) หมายความว่ า ถ้ า SET Index มี ค่ า มากกว่ า
ค่าเฉลีย่ 10 วัน ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นตัวที่กาหนด
- SET >, < Break High(Day) เช่น ถ้ าดัชนี SET Index > Break High(10) หมายความว่าถ้ า SET Index มีค่า
มากกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นตัวที่กาหนด
- SET >, < Break Low(Day) เช่ น ถ้ าดัช นี SET Index < Break Low(10) หมายความว่า ถ้ า SET Index มี ค่ า
น้ อยกว่า ราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นตัวที่กาหนด
- SET < Discount High(Day) เช่น ถ้ าดัชนี SET Index < Discount High(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่า
ถ้ า SET Index มีคา่ น้ อยกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นตัวที่กาหนด
- SET > Rebound Low(Day) เช่น ถ้ าดัชนี SET Index > Rebound Low(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่า
ถ้ า SET Index มีคา่ มากกว่า ราคาต่าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นตัวที่กาหนด
หมายเหตุ
-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อและขาย สาหรับบัญชี Cash / Cash Balance

-

ไม่รองรับบัญชี Credit Balance
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Auto Trade Type Money Management (MM)
Money Management เป็ นหลักการในการใช้ บริ หารจัดการเงินทุน เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงในการซื ้อหุ้นแต่ละ
ครัง้ โดยระบบนี ้จะคานวณจานวนหุ้นที่เหมาะสมตามความเสี่ ยง (% Give up) ที่นกั ลงทุนกาหนดขึ ้นเอง ทาให้ นักลงทุนมี
ความปลอดภัยในการลงทุนสูงขึ ้น เพราะหลักการนี ้ จะกาหนดเงินทุนที่ยอมขาดทุนได้ สงู สุดในแต่ละครัง้ ของการซื ้อ เมื่อ
ขาดทุนเกินกว่าที่ตงไว้
ั ้ ระบบจะ Cut Loss ให้ อตั โนมัติ

การส่งคาสัง่ Auto Trade แบบ Money Management จะใช้ งานร่ วมกับ การส่งค าสัง่ ซือ้ /ขายแบบ MM (Money
Management ) เท่านัน้ โดยจะต้ องส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายใน Bar Trade Type MM เพื่อให้ เกิด Order ซื ้อ/ขายแบบปกติ และคลิก
เลือก Auto Stop Loss เพื่อทาการส่ง Order Auto Trade ของ MM
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ส่ วนที่ 1 ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
คาสัง่ ด้ านซื ้อหรื อ Short จะเป็ นการส่งคาสัง่ บนบาร์ เทรดปกติ คาสัง่ จะถูกส่งออกไปยังตลาดทันทีเมื่อกด Send
กรณีซอื ้

กรณี Short (สาหรับบัญชี Credit Balance)

Buy
Short
Symbol
Price
Stop Price
%Give up
Volume

คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ Short
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกมากขึ ้น
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อ Short จะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ
Ceiling กรณี Short ราคาของหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ากว่าราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ราคาทีต่ ้ องการขายตัดขาดทุน (ใช้ ตงเงื
ั ้ ่อนไขสาหรับ Auto Trade Order)
คือ % ที่นกั ลงทุนยินยอมขาดทุนได้
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ (ระบบจะคานวณให้ โดยอัตโนมัติ)

Loss (Baht)

คือ จานวนเงินที่ขาดทุน (ระบบจะคานวณให้ โดยอัตโนมัต)ิ

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็ น 12.40
Volume
ปุ่ ม Auto Stop Loss

Pin
Send
Clear

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
คือ - ถ้ าหากคลิกเลือก Auto Stop Loss จะเกิด Order Auto Trade ของ MM
- ถ้ าหากไม่เลือก Auto Stop Loss จะไม่เกิด Order Auto Trade ของ MM
ทังนี
้ ้เงื่อนไขที่ถกู ส่งออกไปจะ Expire 180 days หากภายใน 180 วัน (นับวันที่ 1
ตังแต่
้ วนั ที่ตงค
ั ้ าสัง่ ) คาสัง่ ไม่เข้ าเงื่อนไข คาสัง่ Auto จะถูกเคลียร์ ออก ณ สิ ้นวัน
ของวันที่ 180 (หลังตลาดปิ ด เคลียร์ เวลา 23:00 น.)
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้

88

กรณี Sell
เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนันกรอกสั
้
ดส่วนจานวนหุ้นที่ต้องการขายแบบคิดเป็ น % เช่น ต้ องการขาย
50% ของหุ้นตัวนัน้ ระบบจะคานวณ Volume ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่ ได้ ทนั ที

กรณี Cover (สาหรับบัญชี Credit Balance)
เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนันกรอกสั
้
ดส่วนจานวนหุ้นที่ต้องการ Cover แบบคิดเป็ น % เช่น ต้ องการ
Cover 50% ของหุ้นตัวนัน้ ระบบจะคานวณ Volume ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่ ได้ ทนั ที

ส่ วนที่ 2 View Order Type MM (Order ปกติ)

Order#
B/S (Buy/Sell)
Symbol

Volume
Price
Matched
Publish

คือ หมายเลขรายการซื ้อขายที่สง่ คาสัง่
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short, C = Cover
คือ ชื่อหลักทรัพย์ของรายการซื ้อขาย
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ ราคาของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
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St (Order Status)
Time
Quote

คือ Status Order ของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว

ส่ วนที่ 3 View Order Auto Trade
B/S

คือ คาสัง่ ขาย S = Sell, C = Cover

Symbol

คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์

Volume

คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ทาการขาย

Price
Condition

คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการขาย
คือ เงื่อนไขในการส่งคาส่ง

Status

คือ สถานะของคาสัง่ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี ้
'Waiting Match' คือ Order ที่รอ Match
'Pending'

คือ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ

'Canceled'

คือ Order ที่มีการยกเลิกการส่งคาสัง่

'Fail'

คือ Order ที่ตรวจสอบพบปั ญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error

'Sent'

คือ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว

'Incomplete'

คือ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไป
ยังตลาดฯได้

Time

คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ เข้ าระบบ Auto Trade

Expire Date

คือ วันหมดอายุของคาสัง่ Auto Trade

Ref No.

คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ

Source No
S-Time
Order No
Error

คือ Order Number ที่ทาให้ เกิด Auto Trade Order
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
คือ หมายเลข Order ที่คาสัง่ ถูกส่งไปยังตลาดฯ
คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้ อผิดพลาด

สามารถ Filter ข้ อมูล Order ได้ ดังนี ้
Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
Side

คือ Side ของคาสัง่

Status

คือ สถานะของ Order
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Clear

คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ Condition สาหรับการ View Order Auto Trade Type MM

Search
Cancel

คือ ปุ่ มรี โหลด สาหรับการ View Order Auto Trade Type MM
คือ ปุ่ มสาหรับ Cancel Order View Order Auto Trade Type MM

การใช้ งาน
1. กรณีซือ้ ต้ องใส่คา่ Price, Stop Price, %Give Up ให้ ครบทัง้ 3 ค่า ระบบจึงจะคานวณ Volume และLoss (Baht)
ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ
วิธีการคานวณ
กรณีสงั่ ซื ้อ BBL ที่ราคา 180 บาท, Stop Price = 174 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการคานวณดังนี ้
หาก Account นี ้มี Equity เท่ากับ 500,000
=X

เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000

Volume =

จะได้ Volume ที่ต้องซื ้อเท่ากับ 800 (ตัดหลักสิบออก)

Loss (Baht) = Volume x (Price – Stop Price)

จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท

2. กรณี Short ต้ อ งใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ ครบทัง้ 3 ค่า ระบบจึ งจะค านวณ Volume และLoss
(Baht) ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ
วิธีการคานวณ
กรณีสงั่ Short BBL ที่ราคา 174 บาท, Stop Price = 180 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการคานวณดังนี ้
หาก Account นี ้มี Equity เท่ากับ 500,000
=X

เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000

Volume =

จะได้ Volume ที่ต้องซื ้อเท่ากับ 800 (ตัดหลักสิบออก)

Loss (Baht) = Volume x (Stop Price – Price)

จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท

หมายเหตุ
- รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อและขาย สาหรับบัญชี Cash / Cash Balance
-

รองรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ, ขาย, Short และ Cover สาหรับบัญชี Credit Balance
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Auto Trade Type Dollar Cost Average (DCA)
Dollar Cost Average ถูก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ สาหรั บ เก็ บ ออมหุ้น อย่า งมี วิ นัย โดยจะเป็ น การเก็ บ ออมหุ้น ตัว ที่
ต้ องการอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนด เป็ นการซื ้อแบบช่วงเวลา สามารถกาหนดช่วงเวลาที่ต้องการซื ้อ โดยกาหนด
วันเริ่ มซื ้อ วันสิ ้นสุดการซื ้อ ระบบจะมีให้ เลือกว่าจะให้ ซื ้อ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรื อ ทุกเดือน
ยกตัวอย่าง ต้ องการซื ้อหุ้น A ตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 โดยให้ ซื ้อทุก วันอังคาร ของแต่ละ
สัปดาห์ และไม่ให้ ซื ้อเกินราคา 5 บาท

การใช้ งาน
กดที่ปมุ่
เพื่อ Create คาสัง่ จากนันโปรแกรมจะแสดง
้
หน้ าจอ Simulate เพื่อกาหนดเงื่อนไขของคาสัง่
ส่วนของหน้ าจอ Simulate
➢ Symbol
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
➢ Start Date
คือ เวลาเริ่ มต้ นทีจ่ ะให้ ดาเนินการ ส่งคาสัง่
➢ End Date
คือ เวลาสิ ้นสุดทีจ่ ะให้ ดาเนินการส่งคาสัง่
➢ Budget
คือ จานวนวงเงิน
➢ Timing
คือ ช่วงเวลาที่จะให้ ดาเนินการส่งคาสัง่
o Every Day ส่งคาสัง่ ทุกวัน ตามช่วงวันที่ ที่กาหนดใน Start Date - End Date
o Every week ส่งคาสัง่ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตามช่วงวันที่กาหนด โดยสามารถเลือก วัน จ-ศ ได้
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Every Month ส่งคาสัง่ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ ตามช่วงวันที่กาหนด โดยสามารถเลือกวันที่จะส่งได้ (131)
➢ Price Limit
คือ ราคาสูงสุดที่นกั ลงทุนสามารถกาหนดเอง ว่าเมื่อถึงเงื่ อนไขห้ ามซื ้อเกินราคานี ้ หรื อหากไม่
ต้ องการกาหนดราคา สามารถกรอก 0 ลงไปในช่องดังกล่าวได้
o

**** ซึ่งการกาหนดช่ วงวันที่ในการส่ งคาสั่ง หากวันดังกล่ าวตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ ดูท่ หี ัวข้ อการ
ส่ งคาสั่ง DCA แบบกรณีพิเศษ ****
เมื่อกดปุ่ ม Simulate โปรแกรมจะคานวณ วันที่และจานวนเงินที่จะส่งคาสัง่ แต่ละครัง้ ออกมาให้
รายละเอียดหน้ าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ ดาเนินการส่งคาสัง่ แบบ Every Day

รายละเอียดหน้ าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ ดาเนินการส่งคาสัง่ แบบ Every Week
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รายละเอียดหน้ าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ ดาเนินการส่งคาสัง่ แบบ Every Month

เมื่อตังเงื
้ ่อนไขที่ต้องการแล้ ว ให้ กรอกรหัส PIN จากนันกดปุ่
้
ม
จะมีกล่องข้ อความยืนยันว่าต้ องการส่งคาสัง่ ดังรูป
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การส่งคาสัง่ DCA แบบกรณีพิเศษ
กรณี ที่ 1 หากทาการส่งคาสัง่ Timing = Every Day หมายถึง ทาการสัง่ ซื ้อทุกวันทาการ หากวันนั น้ ๆ ตรงกับวันหยุดหรื อ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคาสัง่ ออกมาโดยข้ ามวันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม เป็ น
วันหยุด ระบบจะ Simulate โดยข้ ามวันนันๆไป
้

กรณีที่ 2 หากทาการส่งคาสัง่ Timing = Every Week หมายถึงทาการสัง่ ซื ้อทุกสัปดาห์ (หากไม่เลือกวัน ระบบจะ Default อยู่
ที่วนั จันทร์ ) หากวันนันๆ
้ ตรงกับวันหยุดหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคาสัง่ ออกมาโดยข้ ามวันดังกล่าว
ไปซื ้อวันทาการถัดไป ตัวอย่างเช่น วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม เป็ นวันหยุดของสัปดาห์นี ้ ระบบจะ Simulate โดยทาคาสัง่ เป็ นวัน
ทาการถัดไป คือวันที่ 4 กรกฎาคม
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กรณีที่ 3 หากทาการส่งคาสัง่ Timing = Every Month หมายถึงทาการสัง่ ซื ้อทุกเดือน หากวันนันๆ
้ ตรงกับวันหยุดหรื อวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการคาสัง่ ออกมาโดยข้ ามวันดังกล่าว ไปซื ้อวันทาการถัดไป ตัวอย่างเช่น ทาการสัง่ ซือ้
ทุกๆวันที่ 31 ของเดือน หากเดือนดังกล่าวไม่มีวนั ที่ 31 ระบบจะ Simulate โดยทาคาสัง่ เป็ นวันทาการถัดไปแทน
ดังรูป ทาคาสัง่ ตังแต่
้ 28-05-59 ถึง 01-12-59 รวม 7 เดือน
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รายละเอียดหน้ าจอแสดงรายการ Order
ส่วนที่ 1 View Condition
➢ ระบบ จะแสดง เงื่อนไข ทีต่ งไว้
ั ้ และมี Status เป็ น 'Start'
➢ เมื่อชุดคาสัง่ ถูกส่งครบตามจานวนที่กาหนดไว้ Status จะเปลีย่ นเป็ น 'Success'
➢ เมื่อดับเบิลคลิกที่ชดุ คาสัง่ จะแสดงจานวนรายการ Order ตาม Ref No. ที่เป็ นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 View Condition Ref No.
➢
➢
➢
➢

View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ตงไว้
ั้
จะแสดงจานวนรายการ Order ตามเงื่อนไข ของ Ref No. ที่เลือกในส่วนที่ 1 และมี Status เป็ น 'Start'
เมื่อถึงวันที่ตรง ตามเงื่อนไข ระบบจะแสดง Status เป็ น ' In Process '
ระบบจะดาเนินการส่งคาสัง่ ในช่วงเวลา Open 2 และส่งคาสัง่ ซื ้อในราคา Top Price แรก ของหุ้นที่เลือก และจะมี
Status เป็ น ‘Sent’
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การยกเลิกคาสั่ง
หากต้ องการ Cancel Order กดที่ปมุ่
จะเกิดกล่องข้ อความยืนยันการยกเลิก Order
เมื่อกด Ok จะเป็ นการยืนยันยกเลิก Order

Order ที่ถูกยกเลิกไปจะมี Status เป็ น ‘Canceled’ ทังใน
้ ส่วนที่ 1 View Condition และ ส่วนที่ 2 View Condition Ref No.
ดังภาพ
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Auto Trade Type Pricing Zone (PZ)
Pricing Zone ถูกออกแบบมาเพือ่ ใช้ สาหรับการซื ้อหุ้นในช่วง Zone ที่คิดกว่าเป็ นโอกาสที่ดใี นการเก็บหุ้น โดยมักจะ
ตังไว้
้ เพื่อเก็บหุ้นตอนช่วงที่มีราคาลดลงแบบน่าตกใจ ก็จะเก็บหุ้นที่อยูใ่ น Zone ที่ตงเอาไว้
ั้
ซึง่ เป็ นกลยุทธ์หนึง่ ของวิธีการ
ลงทุนแบบ Value Investment

การใช้ งาน
กดที่ปมุ่

เพื่อ Create คาสัง่ จากนันโปรแกรมจะแสดง
้
หน้ าจอ Simulate เพื่อกาหนดเงื่อนไขของคาสัง่

ส่วนของหน้ าจอ Simulate
➢ Symbol
➢ Budget
➢ Start Price
➢ Segment
➢ % Change

คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
คือ จานวนวงเงิน
คือ ราคาเริ่ มต้ น
คือ จานวนครัง้ ทีจ่ ะซื ้อ
คือ จานวน % Change จากราคาเริ่ มต้ น และห่างกันตาม % Change จนครบจานวนตาม
Segment ที่ตงไว้
ั้
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เมื่อกดปุ่ ม Simulate โปรแกรมจะคานวณ จานวนครัง้ , จานวนเงินและราคาทีจ่ ะส่งคาสัง่ แต่ละครัง้ ออกมาให้

เมื่อได้ เงื่อนไขที่ต้องการแล้ ว กดปุ่ ม
จะมีกล่องข้ อความยืนยันว่าต้ องการส่งคาสัง่ ดังรูป
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รายละเอียดหน้ าจอแสดงรายการ Order
ส่วนที่ 1 View Condition
➢
➢
➢
➢

ระบบ จะแสดงจานวน Volume ที่มีการ จับคูไ่ ปแล้ วในช่อง M-Volume
ระบบ จะแสดงจานวน มูลค่า ที่มกี าร จับคูไ่ ปแล้ วในช่อง Cost
ระบบ จะแสดงเงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ และมี Status เป็ น 'Start'
เมื่อชุดคาสัง่ ถูกส่งครบตามจานวนที่กาหนดไว้ Status เป็ น 'Success'

➢ เมื่อดับเบิลคลิกที่ชดุ คาสัง่ จะแสดงจานวนรายการ Order ตาม Ref No.ที่เป็ นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 View Condition Ref No.
➢ View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ตงไว้
ั้
➢ จะแสดงจานวนรายการ Order ตามเงื่อนไข ของ Ref No. ที่เลือกในส่วนที่ 1 และมี Status เป็ น 'Start'
➢ เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบจะแสดง Status เป็ น ' Success '
o ระบบ จะแสดงจานวน Volume ที่มีการจับคู่ ในช่อง M-Volume
o ระบบ จะแสดง วันที่มคี าสัง่ ถึงเงื่อนไข และส่งออกไปยังตลาดหลักทรัพย์
➢ หากคาสัง่ ยังไม่ถงึ เงื่อนไขใน ช่อง Status จะเป็ น “Start”
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การยกเลิกคาสั่ง
หากต้ องการ Cancel Order กดที่ปมุ่
จะเกิดกล่องข้ อความยืนยันการยกเลิก Order
เมื่อกด Ok จะเป็ นการยืนยันยกเลิก Order

Order ที่ถกู ยกเลิกไปจะมี Status เป็ น ‘Canceled’ ดังภาพด้ านล่าง
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Market (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5)
เมนูนี ้จะประกอบไปด้ วย 3 เมนูยอ่ ย ได้ แก่ Market Information, Ranking, Bids

Market Information
เป็ น การดูสภาพการซือ้ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่ อ การวิ เคราะห์ สภาพทั่วไปหรื อ เพื่ อ การซื อ้ หรื อ การขาย
หลักทรัพย์ เราจึงจาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลที่สามารถบ่งชี ้ถึงภาพรวมของการซื ้อ / ขายทังตลาด
้
ข้ อมูลก็ได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อ /
ขายรวมทุกกระดาน มูลค่าการซื ้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน
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หน้ าจอส่ วนที่ 1

รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของส่วนที่ 1
Prev
Index
Change
%Change
High Index
High Change
High %Change
Low Index
Low Change
Low %Change

คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
คือ ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีในปั จจุบนั เทียบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปั จจุบนั เทียบกับดัชนีเมื่อ
วันก่อน
คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สงู สุดของวันนัน้
คือ ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีสงู สุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนี
เมื่อวันก่อน
คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตา่ สุดของวันนัน้
คือ ความเปลีย่ นแปลงของดัชนีตา่ สุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่าสุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนี
เมื่อวันก่อน
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หน้ าจอส่ วนที่ 2

รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของส่วนที่ 2
Symbol
Prev
Last
Change
%Change
Volume
Value
%Mkt
Industry

คือ ชื่อกลุม่ อุตสาหกรรม
คือ ดัชนีราคาของกลุม่ อุตสาหกรรมนี ้เมื่อวันทาการก่อน
คือ ดัชนีราคาซื ้อ / ขายล่าสุดของกลุม่ อุตสาหกรรม
คือ ค่าดัชนีที่เปลีย่ นแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของดัชนี
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมนี ้ที่ได้ ซื ้อ / ขายกัน หน่วยเป็ นหุ้น
คือ มูลค่าของการซื ้อ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุม่ อุตสาหกรรมนี ้ หน่วยเป็ นพันบาท
คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี ้ ใช้ ฐานมูลค่าการซื ้อ / ขาย
เทียบกับมูลค่ารวมของกระดานนัน้
คือ กลุม่ อุตสาหกรรม
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของส่วนที่ 3
Info แสดงปริ มาณ มูลค่าการซื ้อ / ขายและส่วนแบ่งตลาดตามมูลค่า ของกระดานต่างๆ

Main Volume
Main Value
Main %Value
OddLot Volume
OddLot Value
OddLot %Value
BigLot Volume
BigLot Value
BigLot %Value
Foreign Volume
Foreign Value
Foreign %Value
Total Volume
Total Value
Up Vol
DownVol
UnChg Volume
MAI Val

คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main)
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานย่อย (Odd)
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big)
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานต่างประเทศ (Foreign)
คือ ผลรวมของปริ มาณการซื ้อ / ขายทังตลาด
้
(Total)
คือ ผลรวมของมูลค่าการซื ้อ / ขายทังตลาด
้
(Total)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
ม่ ีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาสูงกว่าราคาปิ ดเมื่อวัน
ทาการก่อน(หน่วยพันบาท)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
ม่ ีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาตา่ กว่าราคาปิ ดเมื่อวันทา
การก่อน (หน่วยพันบาท)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
ม่ ีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาไม่เปลีย่ นแปลงจากราคา
ปิ ดเมื่อวันทาการก่อน (หน่วยพันบาท)
คือ มูลค่าการซื ้อขายใน ตลาด MAI
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Up
Down
UnChg
Tick
Trin

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ ้นเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาตา่ ลงเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลีย่ นแปลง
คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้ มของดัชนีตลาด
คือ ดัชนีการซื ้อ / ขาย (Trading Index)

Show Graph Intraday SET, SET50, SET100, sSET, SETHD และ MAI

รายละเอียด Graph Intraday

แกนนอน
แกนตัง้

เป็ นเมนูใช้ สาหรับแสดง Graph Intraday
- SET แสดงกราฟของ SET
- SET50 แสดงกราฟของ SET50
- SET100 แสดงกราฟของ SET100
- sSET แสดงกราฟของ sSET
- SETHD แสดงกราฟของ SETHD
- MAI แสดงกราฟของ MAI
คือ เวลาที่ทาการซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาล่าสุดที่ทาการซื ้อ / ขาย
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Ranking
แสดงผลลาดับของหุ้นในด้ านต่างๆที่อยูใ่ นกระแสความสนใจ ดูได้ เฉพาะตลาดหุ้น (Equity) เท่านัน้
วิธีการใช้ งาน
1. คลิกที่ปมุ่ Market แล้ วเลือกเมนู Ranking ดังรูป หรื อกดปุ่ ม Hot Key (F4) จะเข้ าสูห่ น้ าจอ Symbol Ranking

หน้ าจอ Ranking สามารถแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็ น 4 หน้ าจอย่อยดังนี ้
➢
➢
➢
➢

Top Active คือ หุ้นที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูงที่สดุ ตามลาดับ
Best Projected Open คือ หุ้นทีร่ าคาคาดการณ์ราคาเปิ ด เปอร์ เซ็นต์ที่ดีที่สดุ
Best Projected Close คือ หุ้นทีร่ าคาคาดการณ์ราคาปิ ด เปอร์ เซ็นต์ที่ดีที่สดุ
Best Open Price คือ หุ้นทีม่ เี ปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ดดีสดุ
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Top Active
หน้ าจอ Top Active นี ้จะแบ่งเป็ นเมนูยอ่ ย ได้ อกี 4 กลุม่ ดังนี ้
✓ Most Active (หุ้นที่มีมลู ค่าการซื ้อขายสูงสุด)
แสดงหุ้นที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายมากที่สดุ ซึง่ แสดงว่ากาลังเป็ นที่สนใจของหมูน่ กั ลงทุนทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการ
หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่าสุด 40 อันดับแรก นอกจากนี ้จะบอกถึงค่าเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบ
กับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิ ดขึ ้น
ในหน้ าจอนี ้ยังสามารถแสดงข้ อมูลของแต่ละกระดานได้ ด้วยคือ กระดานหลัก , กระดานใหญ่และกระดานต่างประเทศ
และยังสามารถเลือกแสดงข้ อมูลของแต่ละตลาดได้ ด้วยคือ SET และ MAI

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย Most Active
No.
Symbol
Deals
Volume
Value
Avg
High
Low
Last

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก หรื อ กระดาน
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
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Chg

คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
%Chg
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prev) *100
Swing
คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด คานวณดังนี ้ High -Low
%Swing
คือ เปอร์ เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด ซึง่ มีสตู รในการคานวณดังนี ้
(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟั งก์ชนั Most Active ก็ตอ่ เมื่อตลาดฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว (Market Status =
Open)
✓ Gainers (หุ้นที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ )
แสดงหุ้นใดมีราคาสูงขึน้ มากที่สุดเมื่อเทียบกับ ราคาปิ ด วันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชี ว้ ่า หุ้นใดมี แนวโน้ ม ราคาที่ดี ขึ ้น หรื อ
ต้ องการทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่นนั ้ อยู่ในกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงหรื อไม่ ซึ่งหน้ าจอนี ้จะแสดงหุ้นที่มีอตั รา
กาไรสูงจากกาไรมากไปหาน้ อย 40 อันดับแรก ผู้ใช้ สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศได้ และยัง
สามารถเลือกแสดงข้ อมูลของแต่ละตลาดได้ ด้วยคือ SET และ MAI

รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ Gainer
No.
คือ เลขที่อนั ดับ
Symbol
คือ ชื่อหลักทรัพย์
Deals
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
Volume
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
Value
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
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Avg
High
Low
Last
Chg
%Chg
Swing
%Swing

คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prev) *100
คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด คานวณดังนี ้ High -Low
คือ เปอร์ เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด ซึง่ มีสตู รในการคานวณดังนี ้
(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100

หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟังก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว (Market Status = Open)
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prev close) ให้ เปรี ยบเทียบ
✓ Loser (หุ้นที่ราคาซื ้อขายเปอร์ เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ )
แสดงหุ้นใดมีราคาต่า ลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิ ด วันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชี ว้ ่า หุ้นใดมีแนวโน้ มราคาที่ลดลง หรื อ
ต้ องการทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่นนั ้ อยู่ในกลุ่มที่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของราคาต่าหรื อไม่ ซึ่งหน้ าจอนี ้จะแสดงหุ้ นที่มีอตั รา
ขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อยไปหามาก 40 อันดับแรก ผู้ใช้ สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศ ได้
และยังสามารถเลือกแสดงข้ อมูลของแต่ละตลาดได้ ด้วยคือ SET และ MAI
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รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ Loser
No.
Symbol
Deals
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Chg
%Chg
Swing
%Swing

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prev)*100
คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด คานวณดังนี ้ High -Low
คือ เปอร์ เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด ซึง่ มีสตู รในการคานวณดังนี ้
(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100

หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟั งก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว (Market Status = Open)
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prev close) ให้ เปรี ยบเทียบ
✓ Most Swing (ตราสารที่ราคาซื ้อขายสูงสุดกับต่าสุดต่างกันเปอร์ เซ็นต์มากที่สดุ )
แสดงหุ้นที่มีการแกว่งของราคาสูงมาก คือมีราคาซื ้อ/ ขายสูงสุด และราคาต่าต่างกันมาก โดยจะเรี ยงลาดับหุ้น ที่มีการ
แกว่งของราคา เปรี ยบเทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน จากมากไปหาน้ อยเป็ นจานวนทังหมดถึ
้
ง 20 อันดับ
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รายละเอียดและความหมายหน้ าจอ MostSwing
No.
Symbol
Deals
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Chg
%Chg
Swing
%Swing

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prev)*100
คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด คานวณดังนี ้ High -Low
คือ เปอร์ เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด ซึง่ มีสตู รในการคานวณดังนี ้
(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100

หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟั งก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว (MKt Status = Open)
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prev close) ให้ เปรี ยบเทียบ
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Best Projected Open Price
Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ น้ มีแต่คาสัง่ ซื ้อ/ขายเข้ ามา
เป็ นระดับราคาที่จะทาให้ เกิดปริ มาณการซื ้อ/ขายมากที่สดุ โดยคานวณจากการเสนอซื ้อเสนอขายที่เข้ ามาสูต่ ลาดในช่วง Preopen
ดังนันหน้
้ าจอนี ้มีเพื่อต้ องการทราบว่า หุ้นใดที่ตลาดฯคานวณราคาคาดว่าจะเปิ ด (Projected Open Price) เพราะ
จะทาให้ ทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิ ดสูงกว่าหรื อต่า กว่าราคาปิ ดวันก่อนสาหรับช่วงเช้ า และสาหรับช่วงบ่าย ก็จะทราบว่า
หุ้นใดน่าจะมีราคาเปิ ดสูงกว่าหรื อต่ากว่าราคาปิ ดเมื่อช่วงเช้ า โดยจะเรี ยงลาดับ หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหุ้นที่มีการ
เปลีย่ นแปลงต่า

รายละเอียดและความหมาย
No.
Symbol
Deals
Avg
High
Low

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด

สาหรับช่ วงเช้ า (session 1)
Open-1

คือ ราคาเปิ ดในช่วงเช้ า (ถือเป็ นราคาเปิ ดของวันนัน้ ด้ วย)
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OpenVol-1
Prev
ProjOpn

Chg
%Chg

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ด ในช่วงเช้ า
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า
คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ดเมื่อเข้ าสูช่ ่วงซื ้อ/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็ นราคาคาด
ว่าเป็ นราคาเปิ ด (projected open price) ที่คานวณครัง้ สุดท้ ายก่อนเปิ ดตลาดราคา
เปิ ดจึงอาจไม่เท่ากับราคา ProjOpn
คือ ปริ มาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่ถ้าเป็ นช่วงเช้ า จะคิดเทียบ
กับราคาปิ ด (Prev) เมื่อวันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อน

สาหรับช่ วงบ่ าย (session 2)
Open-2
OpenVol-2
BrkCls
Chg

%Chg

คือ ราคาเปิ ดในช่วงบ่าย
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ด ในช่วงบ่าย
คือ ราคาปิ ดของช่วงเช้ า สาหรับการแสดงในช่วงบ่าย
คือ ปริ มาณความเปลีย่ นแปลงของราคา ProjOpn โดยที่
ถ้ าเป็ นช่วงบ่าย จะคิดเทียบกับราคาปิ ดช่วงเช้ า (Brk Cls) วันนัน้ ถ้ าไม่มกี ารซื ้อ/ขาย
หุ้นนันในช่
้ วงเช้ า (ราคาปิ ดภาคเช้ าเป็ นศูนย์) ก็จะใช้ ราคาปิ ดวันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิ ดของช่วงเช้ า

หมายเหตุ
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็ นข้ อมูลหลังเกิดการซื ้อ/ขายจริ งเกิดขึ ้น
2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิง่ เข้ าตลาดฯเป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบ แต่สาหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิ ดช่วงเช้ า ก็จะ
สามารถแสดงหุ้นเข้ าใหม่ได้ โดยการเปรี ยบเทียบกับราคาปิ ดช่วงเช้ า
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Best Projected Close Price
Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาปิ ด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิ ดขึ น้ มีแต่คาสัง่ ซื ้อ/ขายเข้ ามา
เป็ นระดับราคาที่จะทาให้ เกิดปริ มาณการซื ้อ/ขายมากที่สดุ โดยคานวณจากการเสนอซื ้อเสนอขายที่เข้ ามาสูต่ ลาดในช่วง Call
Market
ดังนันหน้
้ าจอนี ้มีเพื่อต้ องการทราบว่า หุ้นใดที่ตลาดฯคานวณราคาคาดว่าจะปิ ด (Projected Close Price) โดยจะ
เรี ยงลาดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลีย่ นแปลงสูงไปหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลีย่ นแปลงต่า

รายละเอียดและความหมาย
No.
Symbol
Deals
Avg
High
Low
Prev
Last
ProjCls
Chg
%Chg

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด
คือ ปริ มาณความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด เทียบกับราคาปิ ดเมือ่ วันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด

หมายเหตุ
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็ นข้ อมูลหลังเกิดการซื ้อ/ขายจริ งเกิดขึ ้น
2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้ าตลาดฯเป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบ แต่สาหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิ ดช่วงเช้ า ก็จะ
สามารถแสดงหลักทรัพย์เข้ าใหม่ได้ โดยการเปรี ยบเทียบกับ ราคาปิ ดช่วงเช้ า
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Best Open Price (ทรักทรัพย์ที่ราคาเปิ ด เปอร์ เซ็นต์ทดี่ ีที่สดุ )
เป็ นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ดช่วงเช้ า เพิ่มขึ ้น และ
ลดลงจากราคาปิ ดวันทาก่อน และหุ้นที่มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ดช่วงบ่ายเพิ่มขึ ้น และลดลงจากราคาปิ ดช่วงเช้ า
ที่เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 20 อันดับแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรี ยง ลาดับจากหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สดุ ไปหาน้ อย

รายละเอียดและความหมาย
No.
Symbol
Deals
Last
High
Low
Avg

คือ เลขที่อนั ดับ
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายตา่ สุด
คือ ราคาซื ้อ / ขายเฉลีย่

สาหรับช่วงเช้ า (session 1)
OpenVol-1
Open-1
Prev

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ดช่วงเช้ า
คือ ราคาเปิ ดช่วงเช้ า
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า

117

Chg
%Chg

คือ ปริ มาณความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด เทียบกับราคาปิ ดเมือ่ วันก่อน
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด

สาหรับช่วงบ่าย (session 2)
OpenVol-2
Open-2
Brkcls
Chg
%Chg

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ดช่วงบ่าย
คือ ราคาเปิ ดช่วงบ่าย
คือ ราคาปิ ดเมือ่ ช่วงเข้ า สาหรับการแสดงในช่วงบ่าย
คือ ปริ มาณความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด เทียบกับราคาปิ ดเมือ่ ช่วงเช้ า
คือ เปอร์ เซ็นต์ความเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ด

หมายเหตุ
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็ นข้ อมูลหลังการซื ้อ/ขายจริงเกิดขึ ้น
2) ข้ อมูลจะไม่แสดงหุน่ ที่เพิ่งเข้ าตลาดฯเป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไม่เท่ากับ
ราคา Project Open Price ได้ เพราะมีกรณีที่ยกเลิกคาสัง่ ในช่วงตลาด Pre-Open

118

Bids
แสดงรายละเอียดการเสนอซื ้อ(BID) และเสนอขาย(OFFER) ของหุ้นที่สนใจ สามารถดูห้ นุ ได้ พร้ อมกันถึง 8 ตัว ใน
หนึง่ หน้ าจอพร้ อมๆ กัน โดยผู้ใช้ งานสามารถกรอกหุ้นที่ต้องการให้ แสดงได้ ด้วยตัวเองทัง้ 8 ตัว หรื อหากมีการใส่ห้ นุ ไว้ ในหน้ า
My List หัวข้ อ Favorites แล้ ว ก็จะปรากฏหุ้น 8 ตัวแรกขึ ้นมาให้ ทนั ที

Trick ในการใช้ งาน efin Trade Plus
-

สามารถกด HotKey Space bar เพื่อใส่ห้ นุ ได้

-

สามารถเลือ่ นลูกศรขึ ้นลงซ้ ายขวา เพื่อใส่ห้ นุ ต่อไปได้
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รายละเอียดและความหมาย
ส่ วนที่ 1
Symbol
Last
Change
%Change
High
Low

คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
คือ ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prev)
คือ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง คานวณจาก (Change / Prev) *100
คือ ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
คือ ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้

ส่ วนที่ 2
Volume
Bid
Offer

คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก

ส่ วนที่ 3
B/S
Last Sale
Volume
Price

คือ B = Buy สาหรับกรณีเคาะซื ้อล่าสุด, S = Sell สาหรับกรณีเคาะขายล่าสุด
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดที่เกิดขึ ้น 5 อันดับล่าสุด
คือ ปริ มาณที่ซื ้อ/ขายล่าสุด
คือ ราคาล่าสุดที่ทาการซื ้อ/ขาย

Open
BuyV
SellV
OI

คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ แยกเป็ นภาคเช้ าและภาคบ่าย
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย
คือ ปริ มาณสัญญาคงค้ างที่รอซื ้อ/ขาย *** กรณีเป็ น Equity จะไม่แสดงค่านี ้

ส่ วนที่ 4

120

Summary (ตราสารในแต่ ละกลุ่ม) (Hotkey: F3)
มี 4 หัวข้ อย่อย ดังนี ้
- Stock in Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
- Sale by Price (สรุปรายการซื ้อขาย ณ ราคาต่างๆ)
- Sale by Time (แสดงรายการซื ้อขายตามเวลา)
- View OddLot (ข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
Stock In Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
แสดงหน้ าจอราคา (Price) ตังแต่
้ ราคาพื ้นจนถึงราคาเพดานของหุ้นนันๆ
้ โดยจะแสดงราคาเสนอซื ้อและเสนอขายที่
ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดขึ ้นว่ามีการจับคู่ได้ กี่รายการ
ด้ วย โดยแยกเป็ นรายการที่เกิดจากเคาะซื ้อ หรื อรายการเกิดจากการเคาะขาย
นอกจากนี ้ หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ไว้ ด้วย เป็ นข้ อมูลที่นาเสนอเพื่อให้ นกั ลงทุนทราบ
ว่าการซื ้อ/ขายอยูท่ ี่ ณ ราคาเท่าใดคือทราบราคาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดอย่างถูกต้ อง

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ทคี่ ีย์ลงไป

121

รายละเอียดและความหมาย
Symbol
Page Up
Page Down
Deal (ฝั่งซื ้อ)
Buy Volume
Bid Volume
Price
Offer Volume
Sell Volume
Deal (ฝั่งขาย)

คือ ชื่อหุ้น ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกมากขึ ้น
คือ เลือ่ นขึ ้นไปดูราคาที่สงู ขึ ้นจนถึงราคา Ceiling
คือ เลือ่ นลงไปดูราคาที่ตา่ ลงจนถึงราคา Floor
คือ จานวนรายการซื ้อทีเ่ กิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อ
คือ ระดับราคาต่างๆ จากเพดานถึงพื ้นหรื อถ้ าไม่มีเพดาน-พื ้น ก็จะเป็ นสูงสุดจนถึง
ต่าสุดที่ซื ้อขาย
คือ ปริ มาณการเสนอขาย
คือ ปริ มาณการ ขายทีเ่ กิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ จานวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ

Trick ในการใช้ งานหน้ าจอ Stock In Play
- สามารถกด Space bar เพื่อใส่ข้อมูลหุ้นได้ แทนการใช้ เมาส์คลิกที่ช่อง Symbol
- เมื่อใส่ชื่อหุ้นใน Stock In Play หน้ าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot ก็จะแสดงข้ อมูล
ของหุ้นนันด้
้ วย
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Sale by Price (สรุปรายการซื ้อขาย ณ ราคาต่างๆ)
เมื่อนักลงทุนต้ องการทราบว่าในวันนี ้มีการซื ้อ/ขายหุ้นที่ราคาต่างๆเป็ นจานวนเท่าไร เพื่อตัดสินใจว่าควรซื ้อหรื อขาย
ที่ระดับราคาตลาดในขณะนันหรื
้ อไม่ หรื อต้ องการทราบว่าการซือ้ หรื อการขายที่ได้ กระทาไปแล้ วนัน้ ซื ้อหรื อขายในราคาที่
แพงหรื อถูกกว่านักลงทุนท่านอื่นๆ หรื อไม่ ฟั งก์ชนั่ นี ้จะตอบคาถามดังกล่าวข้ างต้ นได้ โดยจะแสดงปริ มาณและมูลค่าการซื ้อ/
ขายที่ระดับราคาต่างๆ เรี ยง จากราคาต่าไปหาสูง

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คีย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Deal (ฝั่งซื ้อ)
Buy Volume
Price
Sell Volume
Deal (ฝั่งขาย)
Volume
Value
สี

คือ จานวนรายการซื ้อทีเ่ กิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ระดับราคาต่างๆ เรียงจากมากไปน้ อย
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทีเ่ กิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ ราคานัน้ ด้ วยวิธีจบั คูอ่ ตั โนมัติ
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายบนกระดานหลัก ด้ วยวิธีจบั คูอ่ ตั โนมัติ
คือ การแสดง Volume ของการซื ้อขาย
- สีส้ม แทน ปริ มาณการซื ้อขายได้ ในขณะที่ราคาอยูฝ่ ั่งเสนอขายหรื อ Offer
- สีมว่ ง แทน ปริ มาณการซื ้อขายได้ ในขณะที่ราคาอยูฝ่ ั่งเสนอซื ้อหรื อ Bid
- สีขาว แทน ปริ มาณการซื ้อขาย ณ เวลา Open
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Sale by Time (แสดงรายการซื ้อขายตามเวลา)
แสดงการจับคูซ่ ื ้อ/ขาย ณ เวลานันๆ
้ โดยแสดงตังแต่
้ เวลาที่เริ่ มมีการซื ้อ/ขายจนถึงเวลาล่าสุด รายการซื ้อ/ขายจะไม่มี
การเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื ้อ/ขายเรี ยงกันไป ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้ จะเป็ นข้ อมูลที่เกิดจากการ
จับคู่ (Deal) ทุกๆครัง้ ที่เป็ นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื ้อ/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซื ้อหรื อเคาะขายใน
ปริ มาณสูงๆ ในคาสัง่ เดียว แต่ไปจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ/ขายฝั่งตรงข้ ามหลายคาสัง่ จะทาให้ เกิดรายการหลายรายการได้

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Hour
Minute
Clear

คือ การกาหนดช่วงเวลาที่ทา่ นต้ องการดูข้อมูล
คือ การกาหนดช่วงเวลาที่ทา่ นต้ องการดูข้อมูล
คือ การ Clear ค่าที่ทา่ นได้ กาหนดไปข้ างต้ น

ปุ่ ม

(First)

คือ การเลือ่ นเพื่อกลับไปหน้ าแรก

ปุ่ ม

(Previous)

คือ การเลือ่ นเพื่อย้ อนกลับไปดูข้อมูล

ปุ่ ม

(Next)

คือ การเลือ่ นเพื่อดูหน้ าถัดไป
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View OddLot (ข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
แสดงปริ มาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่ มีปริ มาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึง่ จะมีคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ ขายของกระดาน
เศษหุ้นเช่นเดียวกัน

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คีย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Oddlot Avg
Oddlot Deal
Oddlot Volume
Ceiling
Last
Total Odd Mkt Volume
Total Odd Mkt Value
Oddlot Value
Floor
Prev

คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ของเศษหุ้น
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ราคาเพดาน
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ราคาพื ้น
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันทาการก่อน
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Summary Derivative (ตราสารในแต่ ละกลุ่ม) (Hotkey: F3)
มี 4 หัวข้ อย่อย ดังนี ้
- Stock in Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
- Sale by Price (สรุปรายการซื ้อขาย ณ ราคาต่างๆ)
- Sale by Time (แสดงรายการซื ้อขายตามเวลา)
- View OddLot (ข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
Stock In Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
แสดงหน้ าจอราคา (Price) ตังแต่
้ ราคาพื ้นจนถึงราคาเพดานของหุ้นนันๆ
้ โดยจะแสดงราคาเสนอซื ้อและเสนอขายที่
ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดขึ ้นว่ามีการจับคู่ได้ กี่รายการ
ด้ วย โดยแยกเป็ นรายการที่เกิดจากเคาะซื ้อ หรื อรายการเกิดจากการเคาะขาย
นอกจากนี ้ หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ไว้ ด้วย เป็ นข้ อมูลที่นาเสนอเพื่อให้ นกั ลงทุนทราบ
ว่าการซื ้อ/ขายอยูท่ ี่ ณ ราคาเท่าใดคือทราบราคาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดอย่างถูกต้ อง

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ทคี่ ีย์ลงไป
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รายละเอียดและความหมาย
Symbol
Page Up
Page Down
Deal (ฝั่งซื ้อ)
Buy Volume
Bid Volume
Price
Offer Volume
Sell Volume
Deal (ฝั่งขาย)

คือ ชื่อหุ้น ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกมากขึ ้น
คือ เลือ่ นขึ ้นไปดูราคาที่สงู ขึ ้นจนถึงราคา Ceiling
คือ เลือ่ นลงไปดูราคาที่ตา่ ลงจนถึงราคา Floor
คือ จานวนรายการซื ้อทีเ่ กิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อ
คือ ระดับราคาต่างๆ จากเพดานถึงพื ้นหรื อถ้ าไม่มีเพดาน-พื ้น ก็จะเป็ นสูงสุดจนถึง
ต่าสุดที่ซื ้อขาย
คือ ปริ มาณการเสนอขาย
คือ ปริ มาณการ ขายทีเ่ กิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ จานวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ

Trick ในการใช้ งานหน้ าจอ Stock In Play
- สามารถกด Space bar เพื่อใส่ข้อมูลหุ้นได้ แทนการใช้ เมาส์คลิกที่ช่อง Symbol
- เมื่อใส่ชื่อหุ้นใน Stock In Play หน้ าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot ก็จะแสดงข้ อมูล
ของหุ้นนันด้
้ วย
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Sale by Price (สรุปรายการซื ้อขาย ณ ราคาต่างๆ)
เมื่อนักลงทุนต้ องการทราบว่าในวันนี ้มีการซื ้อ/ขายหุ้นที่ราคาต่างๆเป็ นจานวนเท่าไร เพื่อตัดสินใจว่าควรซื ้อหรื อขาย
ที่ระดับราคาตลาดในขณะนันหรื
้ อไม่ หรื อต้ องการทราบว่าการซื ้อหรื อการขายที่ได้ กระทาไปแล้ วนัน้ ซื ้อหรื อขายในราคาที่
แพงหรื อถูกกว่านักลงทุนท่านอื่นๆ หรื อไม่ ฟั งก์ชนั่ นี ้จะตอบคาถามดังกล่าวข้ างต้ นได้ โดยจะแสดงปริ มาณและมูลค่าการซื ้อ/
ขายที่ระดับราคาต่างๆ เรี ยง จากราคาต่าไปหาสูง

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คีย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Deal (ฝั่งซื ้อ)
Buy Volume
Price
Sell Volume
Deal (ฝั่งขาย)
Volume
Value
สี

คือ จานวนรายการซื ้อทีเ่ กิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ระดับราคาต่างๆ เรียงจากมากไปน้ อย
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทีเ่ กิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ ราคานัน้ ด้ วยวิธีจบั คู่อตั โนมัติ
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายบนกระดานหลัก ด้ วยวิธีจบั คูอ่ ตั โนมัติ
คือ การแสดง Volume ของการซื ้อขาย
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- สีส้ม แทน ปริ มาณการซื ้อขายได้ ในขณะที่ราคาอยูฝ่ ั่งเสนอขายหรื อ Offer
- สีมว่ ง แทน ปริ มาณการซื ้อขายได้ ในขณะที่ราคาอยูฝ่ ั่งเสนอซื ้อหรื อ Bid
- สีขาว แทน ปริ มาณการซื ้อขาย ณ เวลา Open
Sale by Time (แสดงรายการซื ้อขายตามเวลา)
แสดงการจับคูซ่ ื ้อ/ขาย ณ เวลานันๆ
้ โดยแสดงตังแต่
้ เวลาที่เริ่ มมีการซื ้อ/ขายจนถึงเวลาล่าสุด รายการซื ้อ/ขายจะไม่มี
การเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื ้อ/ขายเรี ยงกันไป ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในหน้ าจอนี ้ จะเป็ นข้ อมูลที่เกิดจากการ
จับคู่ (Deal) ทุกๆครัง้ ที่เป็ นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื ้อ/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซื ้อหรื อเคาะขายใน
ปริ มาณสูงๆ ในคาสัง่ เดียว แต่ไปจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ/ขายฝั่งตรงข้ ามหลายคาสัง่ จะทาให้ เกิดรายการหลายรายการได้

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Hour
Minute
Clear

คือ การกาหนดช่วงเวลาที่ทา่ นต้ องการดูข้อมูล
คือ การกาหนดช่วงเวลาที่ทา่ นต้ องการดูข้อมูล
คือ การ Clear ค่าที่ทา่ นได้ กาหนดไปข้ างต้ น

ปุ่ ม

(First)

คือ การเลือ่ นเพื่อกลับไปหน้ าแรก

ปุ่ ม

(Previous)

คือ การเลือ่ นเพื่อย้ อนกลับไปดูข้อมูล

ปุ่ ม

(Next)

คือ การเลือ่ นเพื่อดูหน้ าถัดไป
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View OddLot (ข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
แสดงปริ มาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่ มีปริ มาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึง่ จะมีคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ ขายของกระดาน
เศษหุ้นเช่นเดียวกัน

***เมื่อต้ องการคีย์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลให้ กด Space Bar จะเกิดแทบสีน ้าเงินขึ ้นให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้ ว
กดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่คีย์ลงไป
รายละเอียดและความหมาย
Oddlot Avg
Oddlot Deal
Oddlot Volume
Ceiling
Last
Total Odd Mkt Volume
Total Odd Mkt Value
Oddlot Value
Floor
Prev

คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ของเศษหุ้น
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ราคาเพดาน
คือ ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ราคาพื ้น
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันทาการก่อน
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News
แสดงข่าวที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นตัวที่สนใจ สามารถดูข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตได้ ทงหมดอี
ั้
กด้ วย โดยที่ ไม่ต้องเสียเวลา
กดค้ นหาทีละตัว และยังสามารถดูขา่ วของหุ้นที่ใส่ไว้ ในหน้ า My List ที่เมนู Favorite ได้ อีกด้ วย

วิธีการอ่านข่าว
ให้ กดไปที่หวั ข้ อข่าวที่สนใจ 1 ครัง้ จากนันจะเปิ
้
ดเนื ้อหาข่าวขึ ้นมาให้
สามารถกดปุ่ ม Back เพือ่ ย้ อนกลับไปยังหน้ าข่าว
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Graph
ใช้ สาหรับดูราคาของหุ้นตัวที่สนใจในลักษณะของกราฟ สามารถใส่ Indicator เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้
กว่า 60 ตัว ซึง่ เครื่ องมือตัวนี ้เป็ นเครื่ องมือที่ทางโปรแกรม efinTrade Plus ร่วมกับบริ ษัทในเครื อ นาเอาเครื่ องมือที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้ อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ นาข้ อมูลดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจซื ้อ-ขายหลักทรัพย์

PS
Indicator
Draw
Period

สาหรับเปลีย่ นการแสดงผลของแท่งเทียน
สาหรับใส่เครื่ องมือทางด้ านเทคนิค
สาหรับใส่เครื่ องมือที่เกี่ยวกับการวาด
สาหรับเปลีย่ นช่วงเวลาบนกราฟ
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Finance
ใช้ สาหรับดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี หากว่าปี นนๆ
ั ้ ยังไม่ครบปี จะแสดงข้ อมูลถึง Quarter
ล่าสุด

รายละเอียดของหน้ าจอ Finance
Asset (M฿)
Liabilities (M฿)
Equity (M฿)
Debt Equity Ratio
ROA (%)
ROE (%)
Revenue (M฿)
Net Profit (M฿)
Net Profit Margin (%)
EPS (Baht)
P/E
P/BV

สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนหนี ้สินต่อทุน
เปอร์ เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์
เปอร์ เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น
รายได้
กาไรสุทธิ
กาไรคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของรายได้
กาไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นคิดเป็ นกี่เท่าของกาไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเป็ นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี

133

More
ปุ่ ม More เพื่อเลือกดูเมนูตา่ งๆเพิ่มเติม มีให้ เลือกใช้ งานอีก 2 เมนู ได้ แก่ SET News และ Batch Order
SET News
แสดงข่าวจากหน้ า website set.or.th
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Batch Order
เป็ นหน้ าจอสาหรับเตรี ยมการคาสัง่ ซื ้อขายไว้ ลว่ งหน้ า ลูกค้ าสามารถส่งคาสัง่ เตรี ยมไว้ ได้ 50 คาสัง่ ต่อ 1 หน้ าจอ
โดยจะสามารถส่งคาสัง่ ทังหมดได้
้
โดยกดปุ่ ม Confirm ครัง้ เดียว
วิธีการใช้ งาน
คลิกที่ปมุ่ More เลือก Batch Order จะเข้ าสูห่ น้ าจอ ดังรูป

1. กดปุ่ ม
“Import Order” จะเป็ นการนาไฟล์ .CSV เข้ าไปยังโปรแกรม efin Trade
2. สามารถเตรี ยมคาสัง่ ได้ สงู สุด 50 คาสัง่
3. ปุ่ ม
“Export Order” จะเป็ นการส่งออกไฟล์ .CSV
4. สามารถแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลได้ โดยดับเบิ ้ลคลิกที่แถวที่ต้องการแก้ ไข
5. ปุ่ ม
“Validate Order” เป็ นการตรวจสอบคาสัง่ เบื ้องต้ นก่อนว่าคาสัง่ ถูกต้ องหรื อไม่ (แต่จะ
ยังไม่สง่ คาสัง่ ) โดยจะทาการตรวจสอบ ดังนี ้
- ตรวจสอบ Ceiling, Floor
- ตรวจสอบ Spread
- ตรวจสอบ Side
- ตรวจสอบ Symbol
- ตรวจสอบ Volume มากกว่า 0
- ตรวจสอบ TTF (ต้ องเป็ น “ ”, 1, 2 เท่านัน)
้
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- ตรวจสอบ Condition (ต้ องเป็ น “ ” , IOC, FOK เท่านัน)
้
6. ปุ่ ม
7. ปุ่ ม

“Stop” จะเป็ นการหยุดส่งชุดคาสัง่ หมด
“Send All” จะเป็ นการส่งคาสัง่ ทังหมดไปยั
้
งตลาดฯ

8. ปุ่ ม

“Send Selected” จะเป็ นการส่งคาสัง่ เฉพาะคาสัง่ ที่เลือกส่งไปยังตลาดฯ

9. ปุ่ ม

“Clear” จะเป็ นการลบคาสัง่ ที่ Curser อยู่ (ลบได้ ครัง้ ละ 1 คาสัง่ )

10. ปุ่ ม

“Clear All” จะเป็ นการลบคาสัง่ ทังหมด
้

ความหมายของแต่ละ Field
B/S (Buy /Sell)
Symbol
TTF (Trustee ID)
Volume
Price

P/B Volume (Publish Volume)
Cond (Condition)

Dep (Deposit)
Amount
Status

: Side ที่ต้องการส่งคาสัง่ “B” = ซื ้อ, “S” = ขาย
: ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่
: เป็ นการส่งคาสัง่ กองทุนประเภท NVDR order
: ปริ มาณที่ต้องการส่งคาสัง่
: ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อขาย จะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling
นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
ATO (At the Open Price) = สาหรับช่วง Market Status P, B, S
ATC (At the Close Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP, MO, ML (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ให้ ระบุเป็ น 12.40
: จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
: คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย Condition มีกฎดังนี ้
- สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
- ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)
- ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP, MO, ML (Market Price), ATO หรื อ ATC
- ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างได้
: คาสัง่ ขายเท่านันจะสามารถส่
้
งหุ้น แบบ Deposit ได้
: จะบอกมูลค่าการซื ้อขายของแต่ละคาสัง่ (Volume * Price)
: เมื่อส่งคาสัง่ เสร็ จจะมีสถานะแจ้ งว่าส่งสาเร็จหรื อไม่
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กล่ องส่ งคาสั่งซือ้ ขาย (Bar Trade)
กล่องส่งคาสัง่ ซื ้อขายในโปรแกรม efin Trade Plus จะมีให้ เลือกถึง 5 แบบ ผู้ใช้ งานสามารถเลือกแบบที่ถนัดหรื อ
คุ้นเคย เพียงแค่คลิกที่ตวั เลข 1-4 และ MM ครัง้ เดียวโปรแกรมจะจาการใช้ ง านไว้ เมื่อเปิ ดโปรแกรมครัง้ ต่อไป โปรแกรมจะ
กาหนดเป็ นแบบครัง้ ล่าสุดที่ได้ ใช้ งานไว้ สาหรับบัญชี Derivative จะมีกล่องคาสัง่ ให้ เลือก 3 รูปแบบ นัน่ ก็คือ 1, 2 และ MM
สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ ทกุ หน้ าจอโดยการกดคีย์บอร์ ด ดังนี ้
- [NumLock] จะเป็ นการส่งซื ้อ Buy Order
- [-] จะเป็ นการส่งคาสัง่ Sell Order
- [/] จะเป็ นการส่งคาสัง่ Short Order
- [*] จะเป็ นการส่งคาสัง่ Cover Order

กรณีห้ นุ
แบบที่ 1 : efin Trade Style

รายละเอียดและความหมาย
Side
Symbol
NVDR
Volume
Time
Price

Iceberg
Validity
Send
Account

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
คือ จานวนครัง้ ที่ต้องการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อขายจะต้ องอยูใ่ นช่วง Floor กับ
Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาทีเ่ ป็ น
ATO (At the Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B, S
ATC (At the Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP, MO, ML (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
คือ จานวนหุ้นที่จะแสดงในตลาด
คือ คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
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Buy Limit

คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้

แบบที่ 2 : Quick Trade Style

รายละเอียดและความหมาย
Side
Symbol
Volume
Price

Send
Clear
Account
Buy Limit

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อขายจะต้ องอยูใ่ นช่วง Floor กับ
Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาทีเ่ ป็ น
ATO (At the Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B, S
ATC (At the Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP, MO, ML (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้

แบบที่ 3 : Trade Style MM

รายละเอียดและความหมาย
Side
Symbol
Price
Stop Price
%Give up
Volume

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อ
คือ ราคาทีเ่ ราทนไหว ว่าจะถือได้ ต่าสุดที่ราคาใด
คือ เปอร์ เซ็นต์ที่ทนรับความเสีย่ งของราคาได้ ว่าทนเสีย่ งได้ กี่เปอร์ เซ็นต์
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
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Loss(Baht)
Auto Stop Loss
Send
Clear
Account
Buy Limit

คือ จานวนเงินความเสียหายจากเงินที่มใี น Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ ต
คือ ปุ่ มสาหรับตังเงื
้ ่อนไขตัดขาดทุนแบบ Auto
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้

รายละเอียดและความหมาย MM Sell

Side
Symbol
Price
Sell (%)
Volume
Send
Clear
Account
Buy Limit

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อ
คือ จานวน % ของหลักทรัพย์ที่มใี น Portfolio ที่ต้องการจะขาย
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
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กรณีอนุพันธ์
แบบที่ 1

รายละเอียดและความหมาย
Line Available
EE (Excess Equity)
Equity
Side
Symbol
Volume
Price
Iceberg
Position
Type

คือ วงเงินคงเหลือ
คือ สินทรัพย์คงเหลือ
คือ มูลค่ำสินทรัพย์ทงหมด
ั้
คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=คำสัง่ ซื ้อ /Short=คำสัง่ ขำย)
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ จำนวนสัญญำที่ต้องกำรส่งคำสัง่
คือ รำคำทีต่ ้ องกำรส่งคำสัง่
คือ ปริ มำณสัญญำทีต่ ้ องกำรทยอยส่งจนกระทัง่ เท่ำกับจำนวน Volume ที่กำหนด
คือ สถำนะของคำสัง่ ถ้ ำ Open = สถำนะเปิ ด, Close = สถำนะปิ ด
คือ ลักษณะของรำคำ
คำสัง่ ซื ้อขำยที่ระบุรำคำเสนอซื ้อหรื อขำย
Limit
Special Market (MP)
จับคูค่ ำสัง่ ทันที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ ด้ มำกกว่ำ 1
ระดับรำคำ) หำกมี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
้ น Limit order
ณ รำคำที่ดกี ว่ำ Last Traded Price 1 tick
Market Order (MO) จับคูค่ ำสัง่ ทันที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หำกมี Unmatched
Qty ระบบจะยกเลิกคำสัง่ นันทั
้ นที
Market to Limit (ML) จับคูค่ ำสัง่ ทันที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูร่ ะดับรำคำ
เดียว) หำกมี unmatched Qty ระบบจะตังเป็
้ น Limit order ที่
รำคำเท่ำกับ Last Traded Price
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Validity

คือ ประเภทของคำสัง่ ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
Day

คำสัง่ ซื ้อขำยที่มีผลในระบบซื ้อขำยภำยในวันที่สง่ คำสัง่

FAK

คำสัง่ ซื ้อขำยที่กำหนดให้ จบั คูก่ ำรซื ้อขำยทันที และหำกไม่สำมำรถจับคูก่ ำร
ซื ้อขำยได้ เลย หรื อจับคูไ่ ด้ บำงส่วน และมีจำนวนเสนอซื ้อขำยเหลืออยู่
บำงส่วน ให้ ยกเลิกกำรเสนอซื ้อขำยที่ยงั จับคูไ่ ม่ได้ นนทั
ั ้ นที

FOK

คำสัง่ ซื ้อขำยที่กำหนดให้ จบั คูก่ ำรซื ้อขำยทันทีและหำกไม่สำมำรถจับคูก่ ำร
ซื ้อขำยดังกล่ำวได้ ทงหมดตำมจำนวน
ั้
ให้ ยกเลิกกำรเสนอซื ้อขำยนันทั
้ นที
คือ กำรส่งคำสัง่ ซื ้อขำยแบบ Stop Order (คำสัง่ ซื ้อขำยทีใ่ ห้ กำรเสนอซื ้อขำย ณ รำคำ
ตลำดมีผลในระบบซื ้อขำย เมื่อรำคำตลำดขณะนันเคลื
้ อ่ นไหวมำถึงเงื่อนไขรำคำที่
กำหนด) ได้ อีกด้ วยโดยกำรทำเครื่ องหมำยถูกที่หน้ ำ Stop Order โปรแกรมจะแสดง
หน้ ำจอเพิม่ เพื่อให้ ทำ่ นป้อนรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของกำรส่งคำสัง่ ตำมหน้ ำจอ
ดังนี ้

Symbol
Cond.(Condition)

Price

คือ สัญญำที่ต้องกำรให้ ตรวจสอบ
คือ รูปแบบของเงื่อนไข ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
Bid >= หมำยถึง รำคำเสนอซื ้อมำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Bid <= หมำยถึง รำคำเสนอซื ้อน้ อยกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Ask >= หมำยถึง รำคำเสนอขำยมำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Ask <= หมำยถึง รำคำเสนอขำยน้ อยกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Last >= หมำยถึง รำคำล่ำสุดมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ
Last <= หมำยถึง รำคำล่ำสุดน้ อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
คือ รำคำของตรำสำรอนุพนั ธ์ที่จะใช้ เป็ นเงื่อนไข

แบบที่ 2

รายละเอียดและความหมาย
Side
Symbol
Volume
Price
Position

คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=คำสัง่ ซื ้อ /Short=คำสัง่ ขำย)
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ จำนวนสัญญำที่ต้องกำรส่งคำสัง่
คือ รำคำทีต่ ้ องกำรส่งคำสัง่
คือ สถำนะของคำสัง่ ถ้ ำ Open = สถำนะเปิ ด, Close = สถำนะปิ ด
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แบบที่ 3 : Trade Style MM

รายละเอียดและความหมาย
Side
Symbol
Price
Stop Price
%Give up
Position
Volume
Loss(Baht)
PIN

คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=คำสัง่ ซื ้อ /Short=คำสัง่ ขำย)
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ รำคำต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อ
คือ รำคำทีเ่ รำทนไหว ว่ำจะถือได้ ต่ำสุดที่รำคำใด
คือ เปอร์ เซ็นต์ที่ทนรับควำมเสีย่ งของรำคำได้ ว่ำทนเสีย่ งได้ กี่เปอร์ เซ็นต์
คือ สถำนะของคำสัง่ ถ้ ำ Open = สถำนะเปิ ด, Close = สถำนะปิ ด
คือ ปริ มำณหุ้นที่จะซื ้อ / ขำยของคำสัง่
คือ จำนวนเงินควำมเสียหำยจำกเงินที่มใี น Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ ต
คือ รหัสสำหรับส่งคำสัง่ ซื ้อขำย
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Buy / Sell Order (การส่ งคาสั่งซือ้ ขาย)
การส่งคาสัง่ เสนอซื ้อเสนอขายหลักทรัพย์ จะต้ องระบุจานวนหลักทรัพย์เป็ นหน่วยการซื ้อขาย(Board Lot) ทัว่ ไป
หนึง่ หน่วยการซื ้อขายเท่ากับ 100 หลักทรัพย์

รายละเอียดและความหมาย
ส่ วนที่ 1 : หน้ าจอส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Side
Symbol
NVDR
Volume
Price

P/B Vol
Validity

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อ/ขายจะต้ องอยูใ่ นช่วง Floor กับ Ceiling
นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
ATO (At the Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B, S
ATC (At the Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
คือ คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP (Market Price), ATO (AT the Open Price) หรื อ ATC
(At the Close)
4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
เงื่อนไข (Condition) มี 2 แบบดังนี ้คือ
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Submit
Clear
Account
Buy Limit
ส่ วนที่ 2
Order Number
B/S

Symbol

Volume
Price
Matched
Publish

1. แบบ FOK (Fill or Kill)
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคู่ได้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนัน้
ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซื ้อ/ขาย ( Deal ) กี่รายการก็ได้ แต่
ถ้ าคาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถจับคูไ่ ด้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะถู
้ ก
ยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่
2. แบบ IOC (Immediate or Cancel)
หมายถึง คาสัง่ ซือ้ /ขายใบนัน้ จะต้ องจับคู่ได้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่ได้
เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
คือ ฝั่งของคาสัง่
B = คาสัง่ ซื ้อ
S = คาสัง่ ขาย
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
คือ ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
คือ จานวนที่จบั คูไ่ ด้
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
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Short Sell / Cover Short Sell Order (คาสั่งขายแบบ SBL)
การทาสัญญายืมระหว่างผู้ยืมฝ่ ายหนึ่งกับผู้ให้ ยืมอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยผู้ให้ ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ยู ืม ณ วันที่
ตกลงและผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้ กบั ผู้ให้ ยืมเมื่อถึงวันครบกาหนดสัญญา
การส่งคาสัง่ Side H หรื อ C จะมีการตรวจสอบดังนี ้
1. Side = H  ตรวจสอบ Type ของหุ้นว่าเป็ นการยืม (B = Borrow)
▪ ก่อน Match
- หักหุ้นใน Position type B ถ้ าหาก Position Type B ไม่เพียงพอ จะไม่อนุญาตให้ สง่ คาสัง่
- ลูกค้ า Cash และ Credit balance หักวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = B
▪ หลัง Match
- เพิ่มหุ้นใน Position Type = S
2. Side = C  ตรวจสอบ Type ของหุ้นว่าเป็ นการ Short (S = Short Position)
▪ ก่อน Match
- หักหุ้นใน Position Type S ถ้ าหาก Position Type S ไม่เพียงพอ จะไม่อนุญาตให้ สง่ คาสัง่ (ทังลู
้ กค้ า
Cash และ Credit Balance)
▪ หลัง Match
- เพิ่มหุ้นใน Position Type B
- ลูกค้ า Cash และ Credit balance คืนวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = S แต่คิดมูลค่าของ
Order ดังนี ้ Order Value = (AvgPrice PositionTypeS*2)- Matched Price
หน้ าจอ Cover Short Sell/Cover Order

รายละเอียดและความหมาย
ส่ วนที่ 1
Side
Symbol
NVDR
Volume

คือ ฝั่งของคาสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
คือ คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
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Price

Iceberg
Validity

Submit
Clear
Account
Buy Limit
Onhand

คื อ ราคาต่อ หน่ วยของหลัก ทรั พ ย์ ที่ เสนอซื อ้ หรื อ ขายจะต้ อ งอยู่ใน ช่ ว ง Floor กับ
Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
ATO (At the Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B, S
ATC (At the Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
คือ คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP, ATO หรื อ ATC
4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
เงื่อนไข ( Condition ) มี 2 แบบดังนี ้คือ
1. แบบ FOK (Fill Or Kill)
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคู่ได้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนัน้
ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซื ้อ/ขาย (Deal) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้า
คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถ จับคู่ได้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะถู
้
ก
ยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่
2. แบบ IOC (Immediate or Cancel)
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคูไ่ ด้
เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายลัวแต่ยงั ไม่ match)
คานวนจาก Onhand = Start today + Matched Buy today - Volume Sale today
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ส่ วนที่ 2
Order Number
B/S
Symbol

Volume
Price
Matched
Publish
Status
Time
Quote

คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
คือ ฝั่งของคาสัง่ B = คาสัง่ ซื ้อ, S = คาสัง่ ขาย
คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
คือ ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
คือ จานวนที่จบั คูไ่ ด้
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
คือ สถานะของคาสัง่
คือ เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรื อหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
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Long / Short (คาสั่งขายแบบ Derivatives)
วัตถุประสงค์
การเสนอซื ้อเสนอซื ้อ-ขาย ล่วงหน้ าของสัญญา
วิธีการใช้ งาน
หน้ าจอ Long/Short

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
Account
Line Available
EE (Excess Equity)
Equity
Side
Symbol
Volume
Price
Iceberg
Position
Type

คือ บัญชีลกู ค้ า
คือ วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้
คือ สินทรัพย์คงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ หลังหักเงินประกัน
คือ มูลค่าสินทรัพย์ทงหมด
ั้
คือ ประเภทของคาสัง่ (Long=คาสัง่ ซื ้อ /Short=คาสัง่ ขาย)
คือ ชื่อย่อของสัญญา
คือ ปริ มาณสัญญาทีจ่ ะซื ้อ / ขายของคาสัง่
คือ ราคาต่อหน่วยของสัญญาที่เสนอซื ้อหรื อขายจะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
คือ สถานะของคาสัง่ ถ้ า Open = สถานะเปิ ด, Close = สถานะปิ ด
คือ รูปแบบของราคาที่จะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Limit – ส่งคาสัง่ ซื ้อขายตามราคาที่กรอกในช่อง Price
ATO – ส่งคาสัง่ ซื ้อขาย ณ ราคาเปิ ด
MP – จับคูก่ บั ด้ านตรงข้ ามในราคาตลาด หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่ง
Limit Order ในราคาดีกว่า Last Traded Price 1 Spread
MP – MKT จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หากจับคูไ่ ม่หมด
ระบบจะส่ง Limit Order ณ ราคา Last Traded Price
MP – MTL จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หากจับคูไ่ ม่หมด
ระบบจะส่ง Limit Order ที่เท่ากับ Last
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Validity

Stop Order

คือ คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เงื่อนไข ( Condition ) ได้ 3 แบบ
ดังนีค้ ือ
1. แบบ DAY หมายถึง คาสัง่ นันจะมี
้ ผลไปจนกว่าจะหมดวัน
2. แบบ FAK หมายถึง คาสัง่ ซื ้อขายจะถูกจับคูท่ นั ทีตามจานวนที่สามารถ
จับคูไ่ ด้ โดยส่วนที่เหลือจะถูก Cancel ทังหมด
้
3. แบบ FOK หมายถึง คาสัง่ ซื ้อขายที่ต้องการซื ้อหรื อขายในราคาที่กา
หนด โดยต้ องการให้ ได้ ทงจานวนที
ั้
่ต้องการทังหหมด
้
หากได้ ไม่ครบก็จะไม่เอาและ
ยกเลิกคาสัง่ นันทั
้ งหมด
้
คือ การส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบ Stop Order (คาสัง่ ซื ้อขายทีใ่ ห้ การเสนอซื ้อขาย ณ ราคา
ตลาดมีผลในระบบซื ้อขาย เมื่อราคาตลาดขณะนันเคลื
้ อ่ นไหวมาถึงเงื่อนไขราคาที่
กาหนด) ได้ อีกด้ วยโดยการทาเครื่ องหมายถูกที่หน้ า Stop Order โปรแกรมจะแสดง
หน้ าจอเพิม่ เพื่อให้ ทา่ นป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งคาสัง่ ตามหน้ าจอ
ดังนี ้

Symbol
Cond.(Condition)

Send
Clear
Account

คือ สัญญำที่ต้องกำรให้ ตรวจสอบ
คือ รูปแบบของเงื่อนไข ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
Bid >= หมำยถึง รำคำเสนอซื ้อมำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Bid <= หมำยถึง รำคำเสนอซื ้อน้ อยกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Ask >= หมำยถึง รำคำเสนอขำยมำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Ask <= หมำยถึง รำคำเสนอขำยน้ อยกว่ำ หรื อเท่ำกับ
Last >= หมำยถึง รำคำล่ำสุดมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ
Last <= หมำยถึง รำคำล่ำสุดน้ อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
คือ รำคำของตรำสำรอนุพนั ธ์ที่จะใช้ เป็ นเงื่อนไข

Price
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ปุ่ มเคลียร์ คา่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ บัญชีลกู ค้ า

ส่ วนที่ 2
Order Number
Pos
B/S
Symbol
Volume

คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
คือ สถานะของคาสัง่ ถ้ า Open = สถานะเปิ ด, Close = สถานะปิ ด
คือ ฝั่งของคาสัง่ L = คาสัง่ ซื ้อ , S = คาสัง่ ขาย
คือ ชื่อสัญญา
คือ ปริ มาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
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Price
Matched
Publish
Status
Time
Quote

คือ ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
คือ จานวนที่จบั คูไ่ ด้
คือ จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
คือ สถานะของคาสัง่
คือ เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรื อหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
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Options (การตัง้ ค่ าต่ างๆ)
เป็ นการตังค่
้ าการใช้ งานของโปรแกรม efin Trade Plus ซึง่ ประกอบด้ วยเมนูดงั ต่อไปนี ้
1) เมนู View Order
2) เมนู General
3) เมนู View Order
4) เมนู HotKey
5) เมนู Connection
6) เมนู Error

คลิกที่ปมเมนู
ุ่
Options

ด้ านขวามือของหน้ าจอ จะเข้ าสูห่ น้ าจอ Setting ดังรูป
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General
เป็ นเมนูสาหรับการตังค่
้ า ต่างๆ ของ Program efin Trade

Font Color คือ สีตวั อักษร
▪
▪

สีของตัวอักษรจะเป็ นแนวสบายตา Pastel
สีของตัวอักษรจะเป็ นแบบเดิมของ efin Trade

หมายเหตุ การตังค่
้ า Font Color เมื่อตังค่
้ าแล้ วให้ LogOut ออกจากโปรแกรมแล้ ว LogIn เข้ าใหม่เพื่อให้ ได้ คา่ ที่สมบูรณ์
ตัวอักษร คือ การตังค่
้ า Font และ size สาหรับในส่วนการสร้ างหน้ าจอ Templates ใหม่
สีกระพริบบอกการเสนอซือ้ , ยกเลิกหรือจับคู่ คือ การกาหนดสีในการทารายการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ไม่ต้องสีกระพริ บ ของ Bid/Offer ให้ กระพริ บสีขาวอย่างเดียว
คือ แสดงสีกระพริ บของ Bid/Offer
ภาษา คือ การแสดงภาษาที่หน้ า Option
• เลือกภาษาไทย ที่หน้ าจอ Option จะแสดงเป็ นภาษาไทย
• เลือกภาษาอังกฤษที่หน้ าจอ Option จะแสดงเป็ นภาษาอังกฤษ
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View Order
เป็ นเมนูสาหรับการตังค่
้ าการแสดงรายการสูงสุดต่อหน้ าของหน้ าจอ View Order เพื่อให้ สะดวกในการดู Order
ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ สามารถเลือกได้ ว่าต้ องการให้ หน้ าจอ View Order สามารถแสดง Order ได้ กี่รายการ เช่น ถ้ าต้ องการให้
หน้ าจอ View Order แสดง Order ทังหมด
้
200 รายการ ให้ เลือกตรงจานวนรายการสูงสุดต่อหน้ าเท่ากับ 200
เมื่อเลือกรายการสูงสุดแล้ ว ให้ คลิกที่ปมุ่ ‘OK’ หน้ าจอ View Order จะแสดงรายการสูงสุดแค่ 200 รายการตามที่เลือกไว้
เมื่อต้ องการยกเลิกรายการที่เลือกไว้ ให้ คลิกที่ปมุ่ ‘Cancel’ รายการที่เลือกไว้ จะไม่ทางาน หน้ าจอ View Order จะ
แสดงรายการอย่างเดิมก่อนหน้ าที่เลือกไว้

153

Hotkey
เป็ นเมนู สาหรับการตังค่
้ าการ Hotkey ของเมนูตา่ งๆ ประกอบด้ วยเมนูดงั ต่อไปนี ้

Error
เป็ นเมนูสาหรับการตังค่
้ าการแสดงรายการข้ อผิดพลาดต่างๆ

154

Buy/Sell Option (การตัง้ ค่ าการส่ งคาสั่งซือ้ ขาย)
เป็ นปุ่ มสาหรับการตังค่
้ าของการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ได้ แก่ การตังค่
้ า PINCODE, Trustee Id และการกาหนดราคาเป็ นต้ น
คลิกที่ปมเมนู
ุ่

ด้ านขวามือของหน้ าจอ ดังรูป จะแสดงหน้ าจอ Buy/Sell Option
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หมายเลข 1 หลังส่งคาสัง่ ให้ คงชื่อหลักทรัพย์ไว้ คือ เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะจาชื่อหุ้นที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายครัง้
ล่าสุดไว้ ทกุ ครัง้
➢ เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะจาชื่อหุ้นที่ทาการส่งคาสัง่
ซื ้อ/ขายครัง้ ล่าสุดไว้ ทกุ ครัง้ โดยที่ไม่ต้องคีย์ห้ นุ นันใหม่
้ ทกุ ครัง้
➢ ไม่เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะไม่จาชื่ อหุ้นที่ทาการส่ง
คาสัง่ ซื ้อ/ขายครัง้ ล่าสุดไว้ จะต้ องทาการคีย์ใหม่ทกุ ครัง้
หมายเลข 2 ใส่คา่ Trustee Id ทุกครัง้ คือ เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะกาหนดให้ เคอร์ เซอร์ เลื่อนไปอยู่ในช่อง NVDR
(Trustee Id) ทุกครัง้
➢ เลือก
ช่อง NVDR (Trustee Id) ทุกครัง้

เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะกาหนดให้ เคอร์ เซอร์ เลื่อนไปอยู่ใน

➢ ไม่เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะไม่กาหนดให้ เคอร์ เซอร์ เลือ่ นไปอยู่
ที่ช่อง NVDR (Trustee Id) ระบบจะทาการข้ ามช่อง NVDR นี ้ไปให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ เลย
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หมายเลข 3 ใส่ราคาอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะทาการใส่ราคาซื ้อ/ขายหุ้นไว้ ให้ โ ดยอัตโนมัติตามที่ผ้ ู
ใช้ ได้ กาหนดไว้
➢ เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะทาการใส่ราคาซื ้อ/ขายหุ้นไว้ ให้ ตามที่ผ้ ใู ช้ ได้
กาหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องคีย์ราคาซื ้อ/ขายหุ้นนันทุ
้ กครัง้
เลือก
Price ทุกครัง้

เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซือ้ /ขายระบบจะทาการใส่ราคาซื ้อ/ขายหุ้น ณ. ที่ราคา Last

เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะทาการใส่ราคาซือ้
หุ้น ณ. ที่ราคา Offer ราคาแรก และใส่ราคาขายหุ้น ณ. ที่ราคา Bid ราคาแรก
➢ ไม่เลือก
เมื่ อ มีก ารส่งค าสัง่ ซื อ้ /ขายระบบจะไม่ท าการใส่ราคาซื อ้ /ขายหุ้นไว้ ให้ ผู้ใช้
จะต้ องทาการคีย์ราคาซื ้อ/ขายหุ้นทุกครัง้
หมายเลข 4 ใส่ปริ มาณซื ้อ/ขายอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซือ้ /ขายระบบจะทาการใส่ปริ มาณซือ้ /ขายหุ้นไว้ ให้ โดย
อัตโนมัติตามที่ผ้ ใู ช้ ได้ กาหนดไว้
➢ เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะทาการใส่ปริ มาณซื ้อ/ขายหุ้น
ไว้ ให้ ตามที่ผ้ ใู ช้ ได้ กาหนดไว้ โดยที่ไม่ต้องคีย์ปริ มาณซื ้อ/ขายหุ้นนันทุ
้ กครัง้
ใส่จานวน Volume ที่ช่อง
ใส่ปริ มาณซื ้อ/ขายหุ้นให้ ทกุ ครัง้

เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะทาการ

ใส่จ านวน Nest Step ที่ช่ อง
การกาหนดจานวนการเพิ่ ม และลดของ
Volume โดยเมื่อกดลูกศรขึ ้น  จานวน Volume จะเพิ่มขึ ้นทีละ 100 และเมื่อกดลูกศรลง  จานวน
Volume จะลดลงทีละ 100
➢ ไม่เลือก
เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายระบบจะไม่ทาการใส่ปริ มาณซื ้อ/
ขายหุ้นไว้ ให้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการคีย์ปริ มาณซื ้อ/ขายหุ้นทุกครัง้
หมายเลข 5 การบันทึก PINCODE คือ เมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ลูกค้ าจะใส่ Pincode ครัง้ แรกครัง้ เดียว ครัง้ ต่อไประบบจะ
ทาการ Save Pincode ให้ โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะ LogOut ออกจากระบบ
➢ เลือก
➢ ไม่เลือก

ระบบจะทาการบันทึก Pincode ให้
ระบบจะไม่ทาการบันทึก Pincode ให้

หมายเลข 6 แสดงการยอมรับเงื่อนไขการใช้ งาน Auto Trade
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Smart One Click
เป็ นเครื่ องมือทีช่ ว่ ยให้ การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น โดยสามารถใช้ เมาส์คลิกเลือกปริ มาณและราคาในการ
ส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย และกด Enter เพื่อส่งคาสัง่ ได้ ทนั ที
1. คลิกที่ปมเมนู
ุ่

ด้ านขวามือของหน้ าจอ ดังรูป จะเข้ าสูห่ น้ าจอ Smart One Click ดังรูป

2. เมื่อต้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ให้ คีย์ชื่อหลักทรัพย์ทชี่ ่อง
3. สามารถใส่จานวน Volume ได้ โดยการคลิกเลือกที่สว่ นของ Volume หรื อคีย์ที่ช่อง Volume

4. ถ้ าต้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อให้ คลิกที่ Column Buy ตรงตาแหน่งราคาที่ต้องการซื ้อ
5. ถ้ าต้ องการส่งคาสัง่ ขายให้ คลิกที่ Column Sell ตรงตาแหน่งราคาที่ต้องการขาย
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6. เมื่อคลิกที่ Column Buy หรื อ Column Sell จะมีกล่องยืนยันการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายแสดงขึ ้นมา

-

ใส่ PinCode ที่ช่อง

-

เมื่อต้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายให้ คลิก

-

เมื่อต้ องการยกเลิกการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ให้ คลิก

Trip การใช้ งาน Smart one Click
➢ หากต้ องการใช้ งานฟังก์ชนั่ นี ้ได้ ทกุ ๆ หน้ าจอภายในโปรแกรม สามารถทาได้ โดย
▪ เลือกเมนู Options
▪ จากนันเลื
้ อก
เมื่อตังค่
้ าเรี ยบร้ อยแล้ วจะสามารถใช้ งานเม้ าส์ในการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายโดย
คลิก๊ เม้ าส์ “ซ้ าย” เป็ นการส่งคาสัง่ “ซื ้อ”
คลิก๊ เม้ าส์ “ขวา” เป็ นการส่งคาสัง่ “ขาย”

➢ หากต้ องการใช้ พมิ พ์ชื่อหุ้นในหน้ า Market Watch แล้ วเชื่อมโยงมายังหน้ า Smart one Click ให้ เลือกเมนู
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Price Alert on PC & Mobile Notification
เป็ นการแจ้ งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ ทงั ้ บน Computer PC และบนมือถือใน
ระบบ Android, iPhone และ iPad
Price Alert on PC*** ตังการแจ้
้
งเตือน 1 หุ้นสามารถตังเงื
้ ่อนไขได้ มากกว่า 1 เงือนไข โดยเงื่อนไขมีอยู่ 2 แบบคือ
- ราคาล่าสุด (Last Sale Price)
- เปอร์ เซ็นต์เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ า (%Change Price)
วิธีการใช้ งาน
1. คลิกที่รูป
(Price Alert on PC) บริ เวณกล่องส่งคาสัง่
2. กรอกชื่อหุ้นที่ต้องการ เลือก Field, Operator, Value
3. กดปุ่ ม Update
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เมื่อตังเงื
้ ่อนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว รายการดังกล่าวจะไปแสดงในกรอบด้ านบน จากนันเมื
้ ่อราคาล่าสุดเปลีย่ นแปลงตาม
เงื่อนไขแล้ ว จะเกิดการแจ้ งเตือน

ตัวอย่าง Alert บน PC
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Mobile Notification ตังการแจ้
้
งเตือนหุ้นเพื่อให้ สง่ Notification ไปยังอุปกรณ์ Smartphone
คลิกที่รูป

(Mobile Notification) บริ เวณกล่องส่งคาสัง่

แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อได้ แก่ Price Alert, Portfolio Alert, Sent Log, Setting
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1. Price Alert จะเป็ นทางานลักษณะเดียวกับ Price Alert on PC แต่การแสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือแทน กาหนด
เงื่อนไขการแจ้ งเตือนด้ านล่าง สามารถใส่ข้อความสันๆ
้ เมื่อเกิดการแจ้ งเตือนขึ ้นมาจะได้ ทราบว่าเป็ นการแจ้ งเตือน
ของอะไร เมื่อตังเงื
้ ่อนไขเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้ านบน เมื่อราคาล่าสุด
เปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขแล้ ว จะเกิดการแจ้ งเตือนบนมือของท่านที่เคย LogIn User นี ้มาแล้ ว

2. Portfolio Alert เป็ นฟั งก์ชนั ที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ ตว่ามีต้นทุนหรื อราคาเปลี่ยนแปลงมากหรื อน้ อยกว่าที่กาหนด
ไว้ เมื่อถึงเงื่อนไขดังกล่าวก็ จะแจ้ งเตือนผ่านมือถื อ และยังมีฟังก์ ชันแจ้ งเตือนรายการซือ้ ขายที่มีการจับ คู่
ทัง้ หมดแล้ วอีกด้ วย เมื่อเคย Login ในโทรศัพท์แล้ ว สามารถกาหนดเงื่อนไขการแจ้ งเตือนผ่าน PC ได้ ซึ่งการแจ้ ง
เตือนก็จะไปแสดงบนหน้ าจอมือถือเช่นกัน
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การตังเงื
้ ่อนไขการแจ้ งเตือนมีวิธีดงั นี ้
- เลือกหุ้นในพอร์ ตทีต่ ้ องการให้ เกิดการแจ้ งเตือน คลิกไปที่ห้ นุ นันให้
้ ขึ ้นเป็ นแทบสีเทา
- หุ้นที่เลือกจะแสดงด้ านล่าง จากนันก
้ าหนดเงื่อนไขการแจ้ งเตือน ซึง่ การแจ้ งเตือนจะมี 2 แบบ
ด้ วยกันคือ
1. ราคาต้ นทุน (Cost) เปลีย่ นแปลงไป มากกว่า หรื อ น้ อยกว่าที่ได้ กาหนด
2. เปอร์ เซ็นต์เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ า (%Change Price) มากกว่า หรื อ น้ อย
กว่าที่ได้ กาหนด
- เมื่อตังเงื
้ ่อนไขเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้ านบน
3. Sent Log เป็ นรายละเอียดในการส่ง Notification
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4. Setting เป็ นการตังค่
้ าเพื่อรับข้ อมูลในด้ านต่างๆ ได้ แก่ รับโฆษณา, รับ สรุปการซื ้อขายรายวัน SET Index และหุ้นที่
มีการซื ้อขายมากสุด ณ เวลานัน้ (Most Active), รับข้ อความเมื่อจับคูเ่ รี ยบร้ อย, รับข้ อมูลหุ้นที่มีการจ่ายปั นผล(XD)
ถ้ าหากไม่ต้องการรับการแจ้ งเตือน ให้ คลิกที่ช่องเครื่ องหมายถูกด้ านหน้ า เครื่ องหมายจะหายไป จากนันกดปุ่
้
ม
save
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Portfolio Clearing Tool
เป็ นเครื่ องมือช่วยส่งคาสัง่ ล้ างพอร์ ตทุกหุ้น ในครัง้ เดียว โดยส่งคาสัง่ ขายในราคาที่จะจับคูไ่ ด้ ทนั ที เหมาะกับการใช้
งานในสภาวะที่ตลาดเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางลงอย่างรุนแรง
คลิกที่รูป

หน้ าจอจะแสดงจานวนหุ้นที่อยูใ่ น Port ทังหมด
้

เมื่อต้ องการ Clear Port ทังหมดให้
้
คลิกที่ Sell All โดยที่ Order ทีส่ ง่ ไปนันจะส่
้ งไปในราคา MP ซึง่ เป็ นราคาที่จบั คูไ่ ด้ ทนั ที
เมื่อต้ องการ Clear บางหุ้นให้ คลิกที่ Sell โดยที่ Order ที่สง่ ไปนันจะส่
้ งไปในราคา MP ซึง่ เป็ นราคาที่จบั คูไ่ ด้ ทนั ที
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จะมี Message ยืนยันดังรูป

เมื่อส่งเสร็จจะมี Message ดังรูป

รายการ Order ที่ถกู ส่งจะได้ ดงั รูป
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