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Program efin Trade+ for Android
โปรแกรม efin Trade + for Android เป็ นโปรแกรมสาหรับซื ้อขายหุ้นและอนุพนั ธ์ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นโดยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สาหรับการใช้ งานผ่านระบบปฏิบตั ิการ Android ซึง่ รองรับทัง้ Mobile และ Mobile ทาให้ Application มีความโดดเด่น ใช้ งาน
ง่าย สะดวกรวดเร็วด้ วยระบบสัมผัสหน้ าจอ รูปแบบการแสดงผลข้ อมูลที่ครบถ้ วน ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว
ของภาวะตลาด ราคาหุ้นและอนุพนั ธ์ แบบเรี ยลไทม์ พร้ อมทังส่
้ งคาสัง่ ซื ้อขายได้ ทนั ท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน

เครื่อง Android ที่สามารถใช้ งานได้
 เครื่ อง Mobile ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android Version 2.2 ขึ ้นไป

ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware Version ของเครื่ องได้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. เข้ าไปที่ Settings
2. เลือก About device
3. จากนันหน้
้ าจอจะแสดงรายละเอียด Version ของเครื่ อง
 สามารถใช้ งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้ องลงทะเบียนการใช้ งาน Play Store ก่อน)
 สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

วิธีการติดตัง้ โปรแกรม
ท่านสามารถ Download โปรแกรม efin Trade+ (Mobile) จาก Play Store ผ่านโทรศัพท์มือถือโดย
 Search หาชื่อโปรแกรม efin Trade+ จาก Play Store และเลือก Download เพื่อทาการติดตังโปรแกรม
้
 เมื่อทาการ ติดตังเสร็
้ จจะเห็น icon

ที่หน้ าจอ Mobile
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ฟั งก์ ช่ ันของโปรแกรม efin Trade+ for Mobile

เมนูจะอยูด่ ้ านล่างของหน้ าจอ จะประกอบไปเมนูหลักดังนี ้
1. Quote
หน้ าจอติดตามสภาวะของตลาด
2. Bids
หน้ าจอแสดง Best Bid/Offer
3. Ticker
หน้ าจอแสดงรายการซื ้อขายระหว่างวัน
4. Summary
จะประกอบด้ วย 4 หน้ าจอ
- Stock In Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
- Sale By Price (รายการซื ้อขายทีร่ าคาต่างๆ)
- Sale By Time (รายการซื ้อขายตามเวลา)
- View OddLot (หน้ าจอแสดงปริมาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น)
5. Graph
ใช้ ในการวิเคราะห์การซื ้อ/ขาย หุ้น
6. Finance
หน้ าจอสาหรับแสดงงบการเงินอย่างย่อ
7. News
หน้ าจอสาหรับติดตามข่าวสาร
8. Market
แสดงภาพรวมของตลาด
9. Notification รองรับการแจ้ งเตือนราคาหุ้น ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
10. My List
หน้ าจอแสดงภาพรวมตราสารในแต่ละกลุม่
11. Order
หน้ าจอแสดงรายการซื ้อ/ขาย
12. Buy/Sell
หน้ าจอที่ใช้ สาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
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13. Portfolio

แสดงข้ อมูล Portfolio ของลูกค้ า
- Portfolio (ประเมินผลกาไร / ขาดทุน)
- Holdings Chart (กราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น)
- Total Realize / Profit (ผลกาไร / ขาดทุนตามจริง)
- Confirm Summary (สรุปรายการซื ้อ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นทีจ่ บั คูไ่ ด้ )
14. Logout
ออกจากระบบ
15. Intelligent
สามารถสัง่ การฟั งชัน่ ได้ มากมาย เพียงปุ่ มเดียว
16. Auto Trade ระบบส่งคาสัง่ แบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ สามารถกดที่ปมุ่

(Next) เพื่อแสดงเมนูถดั ไปหากแสดงครบทุกเมนูแล้ วโปรแกรมจะวนมาที่เมนูแรก
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Quote (หน้ าจอติดตามสภาวะตลาด)
เพื่อให้ ทราบแนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลีย่ นแปลงปริ มาณและราคาเสนอซื ้อเสนอขายที่
ดีที่สดุ และยังแสดงการจับคูค่ รัง้ ล่าสุดพร้ อมกันไปด้ วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ดและราคาปิ ดของวันทาการก่อน
เพื่อให้ เปรียบเทียบข้ อมูล จะแสดงหน้ าจอดังรูป

สามารถสไลด์เพื่อดูข้อมูลหน้ าถัดได้ จะประกอบด้ วย 2 หน้ าจอ

ส่ วนที่ 1 แสดงข้ อมูล Index Bar รวมถึงแสดง Market Status ของตลาดแบบเรี ยลไทม์

ข้ อมูลของ SET Index จะประกอบไปด้ วย
 Index คือ SET Index ของ SET
 Change คือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
 %Change คือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
 Value คือ มูลค่าการซื ้อขายของ SET
 Market State คือ สถานะตลาดฯ ณ ปั จจุบนั


คือ โหมดการเชื่อมต่อระบบ
- สีเขียว : การเชื่อมต่อเป็ นแบบ Mode Real Time
- สีแดง หรื อ สีเหลือง : การเชื่อมต่อเป็ นแบบ Mode Auto Re-Fresh ข้ อมูลจะอัพเดททุกๆ 3 วินาที
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์
คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวกมากขึ ้น
Last
Change
%Change
Avg (Average)
Bid
Offer
Volume

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อ/เสนอขายของ Bid และ Offer

ส่ วนที่ 3 แสดงผลได้ 2 หน้ าสามารถทาได้ โดยการลากมือจากขวาไปซ้ ายที่สว่ นที่ 3 เพื่อสไลด์ไปหน้ าถัดไป
จะประกอบด้ วย 2 หน้ า โดยประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
สามารถสไลด์หน้ าจอได้ 2 แบบโดยประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
หน้ าที่ 1 จะประกอบด้ วย

ข้ อมูลการซือ้ ขายล่ าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)
B/S (Buy / Sell)
คือ Side ที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Volume
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Price
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Time
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่ ณ เวลานันๆ
้
ข้ อมูลของหลักทรัพย์
Prev
High
Low
Ceiling

คือ ราคาปิ ดตลาดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
คือ ราคาที่สงู สุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
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Floor
คือ ราคาทีต่ ่าสุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
Par
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้ า
PrjCls
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด
OpnV (Open Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
BuyV (Buy Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
SellV (Sell Volume)
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
Open1
คือ ราคาเปิ ดของวัน ภาคเช้ า
Open2
คือ ราคาเปิ ดของวัน ภาคบ่าย
Flag
คือ เครื่ องหมายทีต่ ิดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR
Prj.Vol
คือ จานวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคูต่ อนตลาดเปิ ด
H/L 52w
คือ ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ / ราคาต่าสุดในรอบ 52 สัปดาห์
หน้ าที่ 2 จะประกอบด้ วย

Main Deals
Main Volume
Main Value
Biglot Deals
Biglot Volume
Biglot Value

คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานใหญ่
้
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานใหญ่
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานใหญ่
้

10

Bids (ราคาเสนอซือ้ /เสนอขายที่ดีท่ สี ุด 5 อันดับ)
คือ การแสดงรายละเอียดการเสนอซื ้อ (BID) และเสนอขาย (OFFER) ของหลักทรัพย์ได้ 6 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้ งาน
สามารถเลือกหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้ แสดงได้ ด้วยตัวเองทัง้ 6 หลักทรัพย์ ซึง่ แต่ละหน้ าจะแสดงได้ 2 หลักทรัพย์ และสามารถ
สไลด์ไปดูหลักทรัพย์ที่ 3 - 6 ได้ โดยจะสามารถสไลด์ได้
3 หน้ าซึง่ จะแสดงหน้ าจอดังรูป

ส่ วนที่ 1 สามารถเลือกให้ Bids แสดงข้ อมูลตาม Favorites ที่เลือก โดยกดที่ปมุ่
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ส่ วนที่ 2 แสดงข้ อมูลของหุ้นที่เลือกไว้ โดยจะแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี ้

Last
Change
%Change
High
Low
Flag
Bid
Offer
Volume

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
คือ เครื่ องหมายทีต่ ิดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อเสนอขายของ Bid และ Offer
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Ticker (รายการซือ้ ขายระหว่ างวัน)
เป็ นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็ นอย่างไร การจับคูค่ รัง้ ล่าสุดของตลาด ฯ เป็ นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ ใน
ราคา และปริ มาณเท่าใด เป็ นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื ้อหรื อการเคาะขาย ซึง่ แสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์

ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol
B/S
Volume
Price
ลูกศร

Chg

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์
คือ รายการที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อหรื อขายโดยที่ หากเป็ นการซื ้อจะแสดง B และหากเป็ นการขายจะแสดง S
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายทีเกิดขึ ้น
คือ ราคาของรายการซื ้อขายที่เกิดขึ ้น
คือ แสดงการเปลีย่ นแปลงราคาปั จจุบนั เทียบกับราคาก่อนหน้ า
ลูกศรสีแดง แสดงว่าเป็ นราคาลดลง
ลูกศรสีเขียว แสดงว่าเป็ นราคาเพิ่มขึ ้น
คือ ผลต่างของราคาซื ้อขายล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดทาการเมื่อวาน
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Summary (ตราสารในแต่ ละกลุ่ม)
หน้ าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็ น 4 หน้ าจอย่อยดังนี ้
 Stock In Play (ช่วงราคาพื ้นจนถึงราคาเพดาน)
 Sale By Price (รายการซื ้อขายที่ราคาต่างๆ)
 Sale By Time (รายการซื ้อขายตามเวลา)
 View OddLot (รายการข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)

 Stock In Play (ช่ วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน)
แสดงหน้ าจอราคา (Price) ตังแต่
้ ราคาพื ้นจนถึงราคาเพดานของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ โดยจะแสดงราคาเสนอซื ้อและเสนอขาย
ที่ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ วา่ อยูท่ ี่ ณ ราคาใด, และแสดงปริ มาณการซื ้อ/ขายทีเ่ กิดขึ ้นว่ามีการจับคูไ่ ด้ กี่รายการ
ด้ วย โดยแยกเป็ นรายการที่เกิดจากเคาะซื ้อ หรื อรายการเกิดจากการเคาะขาย โดยจะแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์

Deal
Buy Vol (Buy Volume)
Bid Vol (Bid Volume)
Price
Offer Vol (Offer Volume)
Sell Vol (Sell Volume)
Deal

คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อที่ราคานันๆ
้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ ปริ มาณเสนอซื ้อที่ราคานันๆ
้
คือ ราคาที่สามารถซื ้อขายได้ โดยเรี ยงจากราคา Ceiling ถึง Floor
คือ ปริ มาณที่เสนอขาย ที่ราคานันๆ
้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขายที่ราคานันๆ
้
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
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# (Deal รวมฝั่ งซื ้อ)
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูฝ่ ั่ งซื ้อทังหมดของ
้
Symbol นันๆ
้
%Buy Vol (%Buy Volume) คือ เปอร์ เซ็นการซื ้อเมื่อเทียบกับปริ มาณซื ้อขายทังหมด
้
%Sell Vol (%Sell Volume) คือ เปอร์ เซ็นการขายเมื่อเทียบกับปริ มาณซื ้อขายทังหมด
้
# (Deal รวมฝั่ งขาย)
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูฝ่ ั่ งขายทังหมดของ
้
Symbol นันๆ
้

 Sale By Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่ างๆ)
จะแสดงการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์หนึง่ ๆ ที่ระดับราคาต่างๆเป็ นจานวน เท่าไรเพื่อตัดสินใจว่าควรซื ้อหรื อขายที่ระดับราคา
ตลาดในขณะนันหรื
้ อไม่ หรื อต้ องการทราบว่าการซื ้อ หรื อการขายที่ได้ กระทาไปแล้ วนัน้ ได้ ซื ้อหรือขายในราคาที่แพงหรื อถูกกว่า
นักลงทุนท่านอื่นๆ หรื อไม่ ฟั งก์ชนั่ นี ้จะตอบคาถาม ดังกล่าวข้ างต้ นได้ โดยจะแสดงปริ มาณและมูลค่าการซื ้อ/ขายที่ระดับราคา
ต่างๆ เรี ยง จากราคาสูงไปหาตา่ โดยจะแสดงข้ อมูลแบบเรียลไทม์

Deal (ฝั่ งซื ้อ)
Buy Vol (Buy Volume)
Price
Sell Vol (Sell Volume)
Deal (ฝั่ งขาย)
Volume
Value

คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อที่ราคานันๆ
้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขายที่ราคานันๆ
้
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
คือ ปริ มาณเกิดการซื ้อขายที่ราคานันๆ
้
คือ มูลค่าที่เกิดการซื ้อขายที่ราคานันๆ
้
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 Sale By Time (รายการซื้อขายตามเวลา)
เพื่อตรวจสอบดูวา่ หลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ได้ มีการจับคูซ่ ื ้อ/ขาย ณ เวลาทีเ่ ท่าใด โดยแสดงตังแต่
้ เวลาทีเ่ ริ่ มมีการซื ้อ/ขายจนถึง
เวลาล่าสุด รายการซื ้อ/ขายจะไม่มีการเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื ้อ/ขายเรี ยงกันไป ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นใน
หน้ าจอนี ้ จะเป็ นข้ อมูลที่เกิดจากการจับคู่ (Deal) ทุกครัง้ ๆที่เป็ นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื ้อ/ขายแบบทาการตกลงกัน
ก่อน กรณีที่เกิดการเคาะซื ้อหรื อเคาะขายในปริ มาณสูงๆ ในคาสัง่ เดียว แต่ไปจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ/ขายฝั่ งตรงข้ ามหลายคาสัง่ จะทา
ให้ เกิดรายการ หลายรายการได้ โดยจะแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์

Time
B/S (Buy/Sell)
Volume
Price
Change
Average

คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ Side ที่เกิดการจับคู่
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคู่
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ ผลต่างราคาซื ้อขาย ณ เวลานันๆเมื
้ ่อเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาเฉลีย่ ณ เวลาจับคูน่ นๆ
ั้

โดยสามารถ Filter ตามช่วงเวลาได้ โดยกดที่ช่อง
จะได้ หน้ าจอใส่เวลาดังรูป เมื่อกาหนดเวลา
เรี ยบร้ อยให้ กดปุ่ ม OK จากนันหน้
้ าจอจะแสดงข้ อมูลตามเวลาที่เราเลือกไปจนเวลาตังแต่
้ เปิ ดตลาด
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 View OddLot (รายการข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
คือการดูปริมาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่ มีปริ มาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึง่ จะมีคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ ขายของกระดาน
เศษหุ้นเช่นเดียวกัน

ข้ อมูลที่ไม่ เกิดการจับคู่
Volume (Bid)
Bid Price
Offer Price
Volume (Offer)

คือ ปริ มาณคาสัง่ ซื ้อทีย่ งั ไม่ได้ จบั คู่
คือ ราคาของคาสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่
คือ ราคาของคาสัง่ ขายที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่
คือ ปริ มาณคาสัง่ ขายที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่

ข้ อมูลการซือ้ ขายล่ าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)
B/S (Buy / Sell)
คือ Side ที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Volume
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Price
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Time
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่ ณ เวลานันๆ
้
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Graph
วิธีการใช้ งานส่วนต่างๆในกราฟ
1. การเปลี่ยนชื่อหุ้น
คลิกไปที่ช่อง Symbol จากนัน้ พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้ วกดปุ่ ม Enter

2. การดึงข้ อมูลล่ าสุด
ให้ คลิกที่ปมุ่ Refresh จากนันระบบจะท
้
าการดึงข้ อมูลล่าสุด ณ ขณะนันมาแสดงผล
้
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3. การแสดงราคาหุ้น
สามารถอ่านค่า Open, High, Low, Close ได้ ที่ด้านบนของกราฟ อีกทังยั
้ งแสดงค่า Volume ให้ เห็นอีกด้ วย (แสดงต่อจาก
ค่า Close) ส่วนราคาล่าสุดนัน้ ระบบจะแสดงให้ ทราบทางด้ านขวามือของกราฟด้ วย ซึง่ จะแสดงผล Realtime

4. การเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของแท่ งเทียน (Price Style)
ให้ กดไปที่ปมุ่ PS ซึง่ สามารถเปลีย่ นได้ 5 แบบ ได้ แก่ Candle, Bar, Colored Bar, Line, Hollow Candles
โดยค่าเริ่ มต้ นจะแสดงเป็ น Candle (แสดงเป็ นแท่งเทียน)
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แสดงผลแบบ Candle

แสดงผลแบบ Bar
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แสดงผลแบบ Colored Bar

แสดงผลแบบ Line
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แสดงผลแบบ Hollow Candles

5. การใส่ Indicator สาหรับวิเคราะห์ ห้ นุ
ให้ กดไปที่ปมุ่ Indy แล้ วเลือกใส่ Indicator ตัวที่ต้องการ
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ตัวอย่างการใส่ Indicator
MACD
เมื่อกดไปที่ MACD จะปรากฏหน้ าต่างสาหรับตังค่
้ าต่างๆดังรูป โดยจะมีคา่ เริ่ มต้ นทีเ่ ป็ นมาตรฐานให้ นัน่ คือ 12,26,9
**ทัง้ นีน้ ักลงทุนควรศึกษาความหมายของการปรับค่ าตัวเลขเพิ่มเติมด้ วย
- สามารถปรับขนาดความหนาของเส้ น MACD, Signal ได้ โดยการคลิกที่ช่องตัวเลข แล้ วเลือกขนาดความหนาที่ต้องการ
- สามารถปรับลักษณะของเส้ น MACD, Signal ได้ โดยการคลิกที่ชอ่ ง Line จะมีรูปแบบการแสดงผลแบบอื่นขึ ้นมาให้
เลือก
- สามารถปรับสีของเส้ น MACD,signal ได้ โดยการคลิกที่ช่องของสีแล้ วเลือกสีได้ ตามต้ องการ
- เมื่อปรับตังค่
้ าต่างๆเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม Create
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การแสดงผลของ MACD

วิธีการลบ Indicator
แตะไปที่ปมุ่ X เพื่อลบ Indicator ตัวที่ไม่ต้องการ
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Moving Average กลุ่มเส้ นค่ าเฉลี่ย
เมื่อกดไปที่ Moving Average จะปรากฏหน้ าต่างสาหรับตังค่
้ าต่างๆดังรูป
Periods จะมีคา่ เริ่ มต้ นให้ ที่ 50 **ทัง้ นีน้ ักลงทุนควรศึกษาความหมายของการปรับค่ าตัวเลขเพิ่มเติมด้ วย**
Field ใช้ สาหรับเลือกปรับว่าต้ องการให้ Indicator ตัวนี ้คานวณจากราคาใด ค่าเริ่มต้ นจะเป็ นค่า Close
Type ใช้ สาหรับเลือกปรับว่าต้ องการให้ Indicator ตัวนี ้ มีการคานวณแบบใด
-

โดยมีให้ เลือก 7 แบบ ได้ แก่ Simple, Exponential, Time Series, Triangular, Variable, Weighted, Well Wilder
สามารถปรับขนาดความหนาของเส้ น MA ได้ โดยการคลิกที่ช่องตัวเลข แล้ วเลือกขนาดความหนาที่ต้องการ
สามารถปรับลักษณะของเส้ น MA ได้ โดยการคลิกทีช่ ่อง Line จะมีรูปแบบการแสดงผลแบบอื่นขึ ้นมาให้ เลือก
สามารถปรับสีของเส้ น MA ได้ โดยการคลิกที่ช่องของสีแล้ วเลือกสีได้ ตามต้ องการ
เมื่อปรับตังค่
้ าต่างๆเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม Create
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การแสดงผลของ MA จะแสดงอยูก่ บั แท่งราคา ซึง่ สามารถอ่านค่าได้ จากตัวเลขด้ านบน ดังรูป

วิธีการลบ Indicator
แตะไปทีเ่ ส้ น MA ที่ต้องการจะลบ จากนันกดปุ่
้
ม X เพื่อลบเส้ นนันออก
้
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6. การวาดเส้ นต่ างๆ
แตะไปที่ปมุ่ Draw จะมีตวั เลือกที่เกี่ยวกับการวาดเส้ นขึ ้นมาให้ เลือกใช้ งานได้ 6 ตัว ได้ แก่ Annotation, Horizontal, Trend
line, Ray, Segment, Crosshair
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Annotation
เป็ นการใส่คาหรื ออักษรลงไปในกราฟ
วิธีการใช้ งาน
 เมื่อกดที่ Annotation แล้ ว จะเห็นว่ามีเส้ นตัดสีขาวจางๆ ให้ ใช้ นิ ้วที่แตะค้ างไว้ ที่กราฟ แล้ วลากนิ ้วไปยังจุดเริ่ มต้ นที่ต้อง
 ยกนิ ้วขึ ้นและแตะลงไปยังตาแหน่งเริ่ มต้ น (ยกนิ ้วขึ ้นและแตะนิ ้วลงไป โดยให้ แตะนิ ้วค้ างไว้ )
 จะปรากฎเส้ นสีแดงขึ ้นหลังจากทีล่ ากนิ ้วผ่าน พร้ อมทังจะมี
้ กรอบสีขาวแสดงขึ ้นมาด้ วย (ระหว่างนี ้นิ ้วต้ องแตะค้ างอยู่
ตลอด)
 เมื่อลากนิ ้วมาถึงจุดสิ ้นสุดที่ต้องการ ให้ ยกนิ ้วขึ ้น และแตะนิ ้วซ ้าลงไปอีกครัง้
 พิมพ์ข้อความทีต่ ้ องการ แล้ วกด Save

วิธีการลบ Annotation
แตะไปที่ข้อความที่ต้องการลบ จะปรากฎปุ่ ม X ขึ ้นมา ให้ กดปุ่ มดังกล่าวเพื่อลบข้ อความ
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Horizontal เส้ นตรงแนวนอน
วิธีการใช้ งาน
 เมื่อกดที่ Horizontal แล้ ว จะเห็นว่ามีเส้ นตัดสีขาวจางๆ ให้ ใช้ นิ ้วทีแ่ ตะค้ างไว้ ที่กราฟ แล้ วลากนิ ้วไปยังแนวทีต่ ้ องการ
 ยกนิ ้วขึ ้นและแตะลงไปยังตาแหน่งที่ต้องการ จะปรากฎเส้ นแนวนอนให้

วิธีการลบ Horizontal
แตะไปที่เส้ นที่ต้องการจะลบ จะปรากฎปุ่ ม X ขึ ้นมา ให้ กดปุ่ มดังกล่าวเพื่อลบเส้ น
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Trend Line ใช้ สาหรับตีเส้ นตรง เพื่อหาแนวโน้ มของราคา
เส้ นนี ้จะแสดงเป็ นเส้ นตรงเฉียงตามที่ผ้ ใู ช้ งานลากเส้ น ซึง่ จะมีความยาวตลอดกราฟ
วิธีการใช้ งาน
 เมื่อกดที่ Trend Line แล้ ว จะเห็นว่ามีเส้ นตัดสีขาวจางๆ ให้ ใช้ นิ ้วที่แตะค้ างไว้ ที่กราฟ แล้ วลากนิ ้วไปยังแนวทีต่ ้ องการ
 ยกนิ ้วขึ ้นและแตะลงไปยังตาแหน่งที่ต้องการ จากนันลากนิ
้
้วแล้ วกดซ ้าอีกครัง้ ยังจุดทีต่ ้ องการ

วิธีการลบ Trend Line
แตะไปทีเ่ ส้ นที่ต้องการจะลบ จะปรากฎปุ่ ม X ขึ ้นมา ให้ กดปุ่ มดังกล่าวเพื่อลบเส้ น
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RAY ใช้ สาหรับตีเส้ นตรง เพื่อหาแนวโน้ มของราคา เส้ นนี ้จะแสดงเป็ นเส้ นตรงเฉียงตามที่ผ้ ใู ช้ งานลากเส้ น ซึง่ จะมีความยาว
ตลอดกราฟเพียงด้ านเดียว
Segment ใช้ สาหรับตีเส้ นตรง เพือ่ หาแนวโน้ มของราคา เส้ นนี ้จะแสดงเป็ นเส้ นตรงเฉียงตามที่ผ้ ใู ช้ งานลากเส้ น ซึง่ จะมีความยาว
เท่ากับที่ผ้ ใู ช้ งานตีเส้ นเท่านัน้ สามารถกาหนดความยาวของเส้ นได้ อีกทังยั
้ งบอกด้ วยว่า ระยะห่างจากจุดที่ตเี ส้ นนัน้ ห่างกี่แท่ง
ราคา

**ทัง้ 2 เส้ นนี ้มีวิธีการตีเส้ นเหมือนกับเส้ น Trend Line
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Crosshair เส้ นตรงแนวตังและแนวนอนตั
้
ดกัน ใช้ สาหรับอ่านค่าของแต่ละแท่งว่ามีราคา Open, High, Low, Close ในแต่ละวัน
เท่าใดบ้ าง

วิธีการลบ Crosshair
ให้ กดที่ปมุ่ Draw แล้ วเลือกที่ None
** หากผู้ใช้ งานตีเส้ นต่างๆไว้ หลายเส้ น แล้ วต้ องการลบออกในครัง้ เดียว สามารถทาได้ โดย กดที่ปมุ่ Draw แล้ วเลือกที่
Remove tool **
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7. การเปลี่ยน Period
สามารถเปลีย่ น Period ในกราฟได้ โดยการ แตะที่ปมุ่ Period แล้ วเลือก Period ที่ต้องการ เพื่อปรับระยะเวลาในการแสดง
กราฟเป็ น Day, Week, Month, Quarter, Year และ Minute
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Finance (หน้ าจอสาหรับแสดงงบการเงินอย่ างย่ อ)
ใช้ สาหรับดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 2 ปี หากว่าปี นันๆ
้ ยังไม่ครบปี จะแสดงข้ อมูลถึง Quarter ล่าสุด

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

คือ สินทรัพย์
คือ หนี ้สิน
คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น
คือ สัดส่วนหนี ้สินต่อทุน
คือ เปอร์ เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์
คือ เปอร์ เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น
คือ รายได้
คือ กาไรสุทธิ
คือ กาไรคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของรายได้
คือ กาไรต่อหุ้น
คือ ราคาหุ้นคิดเป็ นกี่เท่าของกาไรต่อหุ้น
คือ ราคาหุ้นเป็ นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี
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News (หน้ าจอสาหรับติดตามข่ าวสาร)
ใช้ สาหรับติดตามข่าว โดยเพิ่มการคัดกรองจาก Favorite ที่ Save ไว้ ได้ และสามารถ Search ข่าวจากหุ้นที่สนใจได้ อกี ด้ วย
วิธีการใช้ งาน
1. My Port แสดงข่าวสารจากหุ้นใน Portfolio
2. Favorites-1 ข่าวสารจากหุ้นที่ Save Favorite 1- 5 ไว้ ในหน้ า My List
3. Symbol สาหรับใส่ชื่อหุ้นเพื่อค้ นหาข่าวสาร
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Market Information (ภาพรวมของตลาด)
เป็ นการดูสภาพการซื ้อ / ขายทัว่ ไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปหรื อเพื่อการซื ้อหรื อการขายหลักทรัพย์ เรา
จึงจาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลที่สามารถบ่งชี ้ถึงภาพรวมของการซื ้อ / ขายทังตลาด
้
ข้ อมูลก็ได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อ / ขายรวมทุก
กระดาน มูลค่าการซื ้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน จะแสดงหน้ าจอดังรูป

ส่ วนที่ 1 จะแสดงข้ อมูลดังนี ้
SET Prior
SET Index
SET Chg (SET Change)
SET % Chg (SET %Change)
High
Low

คือ ดัชนีปิดตลาดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ดัชนีลา่ สุดของ SET
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ SET
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ SET

SET50 Prior
SET50 Index
SET50 Chg (SET50 Change)

คือ ดัชนีปิดเมื่อวานของ SET50
คือ ดัชนีลา่ สุดของ SET50
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
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SET50 % Chg (SET50 %Change)
High
Low

คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ SET50
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ SET50

SET100 Prior
SET100 Index
SET100 Chg (SET100 Change)
SET100 % Chg (SET100 %Change)
High
Low
MAI Prior
MAI Index
MAI Chg (MAI Change)
MAI % Chg (MAI %Change)
High
Low
SETHD Prior
SETHD Index
SETHD Chg (SETHD Change)
SETHD % Chg (SETHD %Change)
High
Low

คือ ดัชนีปิดเมื่อวานของ SET100
คือ ดัชนีลา่ สุดของ SET100
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ SET100
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ SET100
คือ ดัชนีปิดเมื่อวานของ SET50
คือ ดัชนีลา่ สุดของ MAI
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ MAI
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ MAI
คือ ดัชนีปิดเมื่อวานของ SET50
คือ ดัชนีลา่ สุดของ SETHD
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ SETHD
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ SETHD
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สามารถสไลด์ไปหน้ าที่ 2 เพื่อดูมลู ค่าการซื ้อขายของตลาดได้

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 (Up Volume)
Down Vol (Down Volume)
UnChg Vol (UnChange Volume)
Tick
Trin

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 / ขายของกระดาน.ใหญ่ (Big)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดาน.ใหญ่ (Big)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดาน.ใหญ่ (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 ดเมื่อ
วันทาการก่อน (หน่วยพันบาท)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
ม่ ีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาตา่ กว่าราคาปิ ดเมื่อ
วันทาการก่อน (หน่วยพันบาท)
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
ม่ ีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาไม่เปลีย่ นแปลงจาก
คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้ มของดัชนีตลาด
คือ ดัชนีการซื ้อ / ขาย (Trading Index)
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สามารถสไลด์ไปหน้ าที่ 3 เพื่อดูกราฟ Intradayซึง่ จะแสดงกราฟแบบรี เฟลช

ส่ วนที่ 2 จะแสดงข้ อมูลของ Sector และ Industry
Sector

Symbol
Last
Chg (Change)
Value
%Mkt

Industry

คือ ชื่อกลุม่ อุสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรม
คือ ผลต่างของราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรมเทียบกับราคาปิ ดของกลุม่ อุสาหกรรมของวันทา
การก่อนหน้ า
คือ มูลค่าการซื ้อขายของกลุม่ อุสาหกรรม
คือ มูลค่าการซื ้อขายคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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Notification (รองรับการแจ้ งเตือนราคาหุ้น ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ )
เป็ นการแจ้ งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลบนมือถือในระบบ Androidแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1

Price Alert

จะเป็ นการทางานลักษณะ ตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยเงื่อนไขมีอยู่ 2 แบบคือ
- ราคาล่าสุด (Last Sale Price)
- เปอร์ เซ็นต์เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ า (%Change Price) และเมื่อเกิดการแจ้ งเตือนจะมา
แสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือ
การตัง้ เงื่อนไขการแจ้ งเตือนมีวิธีดังนี ้
หากต้ องการให้ เกิดการแจ้ งเตือน หุ้น SIRI เมื่อราคาล่าสุดเปลีย่ นแปลงไปมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 หรื อ เมื่อ SIRI ราคา
ล่าสุดเปลีย่ นแปลงไปน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 6 หรื อเมื่อ SIRI มีเปอร์ เซ็นต์เปลีย่ นแปลงไปมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ให้ แจ้ งเตือน
1. กาหนดชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการให้ เกิดการแจ้ งเตือน *** การตังการแจ้
้
งเตือน 1 หุ้นสามารถตังเงื
้ ่อนไขได้ มากกว่า 1 เงือนไข
2. กาหนดเงื่อนว่าจะให้ เป็ น Last Price, %Change Price
3. กาหนดเครื่ องหมาย
4. กาหนด Value
5. ใส่ข้อความสันๆ
้ เมื่อเกิดการแจ้ งเตือนจะได้ ทราบว่าเป็ นการแจ้ งเตือนของอะไร
เมื่อกาหนดเงื่อนไขเสร็ จเรี ยบร้ อยให้ กดปุ่ ม
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เมื่อเกิดการแจ้ งเตือนจะแสดงดังหน้ าจอต่ อไปนี ้

ส่ วนที่ 2
Portfolio Alert เป็ นฟั งก์ชนั ทีค่ อยตรวจจับหุ้นในพอร์ ตว่ามีต้นทุนหรื อราคาเปลีย่ นแปลงมากหรื อน้ อยกว่าที่กาหนดไว้ เมื่อถึง
เงื่อนไขดังกล่าวก็จะแจ้ งเตือนผ่านมือถือ และยังมีฟังก์ ชันแจ้ งเตือนรายการซือ้ ขายที่มีการจับคู่ทงั ้ หมดแล้ วอีกด้ วย
เมื่อท่านเคย Login ในโทรศัพท์แล้ ว ท่านสามารถที่จะกาหนดเงื่อนไขการแจ้ งเตือนผ่าน PC ได้ ซึง่ การแจ้ งเตือนก็จะไปแสดงบน
หน้ าจอมือถือเช่นกัน
การตัง้ เงือนไขการแจ้ งเตือนมีวิธีดังนี ้
- เลือกหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ต ที่ต้องการให้ เกิดการแจ้ งเตือน คลิกไปที่ห้ นุ นันให้
้ ขึ ้นเป็ นแทบสีเทา
- หุ้นที่เลือกจะแสดงด้ านบน จากนันก
้ าหนดเงื่อนไขการแจ้ งเตือน ซึง่ การแจ้ งเตือนจะมี 2 แบบด้ วยกันคือ
1. ราคาต้ นทุน (Cost) เปลีย่ นแปลงไป มากกว่า หรื อ น้ อยกว่าที่ได้ กาหนด
2. เปอร์ เซ็นต์เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ า (%Change Price) มากกว่า หรื อ น้ อยกว่าที่ได้ กาหนด
- เมื่อตังเงื
้ ่อนไขเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้ านล่าง
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เมื่อเกิดการแจ้ งเตือนจะแสดงดังหน้ าจอต่ อไปนี ้
 การแจ้ งเตือนเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวตรงตามที่ได้ กาหนดไว้

 การรับการแจ้ งเตือนเมื่อมีการซื ้อ/ขาย ที่จบั คูไ่ ด้ (Match)
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ส่ วนที่ 3

Other เป็ นส่วนที่ใช้ สาหรับตังค่
้ าการแจ้ งเตือนของระบบ รวมถึงแสดงประวัติการแจ้ งเตือนที่เคยแจ้ งเตือนภายในวันนันๆ
้

หากผู้ใช้ เลือก
คือ รับสรุปสภาวะตลาดฯ (SET Index, Most-Active และอื่นๆ)
หากผู้ใช้ เลือก
คือ รับข้ อความเมื่อรายการซื ้อขายจับคูห่ มดแล้ วและสรุปพอร์ ต ณ สิ ้นวัน
หากผู้ใช้ เลือก
คือ รับข้ อความข่าวสารจากโบรกเกอร์
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My List (หน้ าจอแสดงภาพรวมตราสารในแต่ ละกลุ่ม)
เพื่อให้ ทราบแนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณและราคาเสนอซื ้อเสนอ
ขายที่ดีที่สดุ และยังแสดงหุ้นที่มคี วามผิดปกติในเชิงปริมาณ %CMPR อีกด้ วย

แสดงข้ อมูลราคา ชื่อย่อ ที่ทา่ นสนใจ(Favorites) , %CMPR และ Ranking ต่างๆ ได้ แก่ Most Active Value, Volume,
Top Gainer, Top Loser และ Sector หรื อ Underlying ต่างๆ ซึง่ แสดงข้ อมูลแบบเรียลไทม์ สาหรับเลือกกลุม่ ข้ อมูลที่ต้องการดู
ซึง่ แสดงผลได้ 7 แบบ
 My Port
แสดงหุ้นใน Port แต่ละบัญชี
 Favorites
เป็ นหน้ าจอแสดง หลักทรัพย์ที่ผ้ ใู ช้ ทาการ Save ไว้ มี ทังหมด
้
5 Favorites
 SET
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer, Loser, Benefit, Turnover,
Ticker SET และ Sector ต่างๆ โดยเรี ยงตามตัวอักษร
 MAI
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer และ Loser
 Warrant
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer และ Loser
 Derivative Warrant สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer และ Loser
 %CMPR
สาหรับดูห้ นุ ที่มีความผิดปกติเชิงปริ มาณ เมื่อเทียบกับการซื ้อขายเมื่อ 5 วันที่ผา่ นมา
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โดยจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol
คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์
Last
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
Change
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
%Change
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
(สามารถกดสลับที่ Title Bar)

PO (PrjOpen)
PC (PrjClose)
Avg (Average)
Bid
Offer
%Bid
Acc Val
Acc Vol

คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้ (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขาย
คือ เปอร์ เซ็นต์ของการเสนอซื ้อ
คือ Accumulate Value มูลค่าซื ้อขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
คือ Accumulate Volume ปริ มาณซื ้อขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับที่ Title Bar)
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การเพิ่มชื่อหลักทรั พย์ ในกลุ่ม Favorites
1. เลือกเมนูเป็ น Favorites
2. เลือก Dropdown List sub จะแสดง Favorites1-5 ให้ เลือก จากนันให้
้ ทาการเลือก 1 Favorites ที่ต้องการ

3. จากนันให้
้ ทาการใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการโดยการ แตะตรงคอลัมน์ Symbol ตรงแถวที่ต้องการใส่ชื่อหุ้น จะมีกล่องให้ ใส่ชื่อ
หลักทรัพย์
4. ที่ต้องการแล้ วกดปุ่ ม OK หรื อกด GO ที่แป้นพิมพ์ โดยจะมี Auto Fill Symbol ให้ เพื่อสะดวก ดังรูป
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5. เมื่อทาการใส่ชื่อหลักทรัพย์เสร็ จจะได้ ดงั รูป

การแก้ ไขและการลบชื่อหุ้น
1. แตะตรงชื่อ Symbol ที่ต้องการแก้ ไข จากนันใส่
้ ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้ วกด OK
การลบชื่อหุ้น
1. แตะตรงแถวทีต่ ้ องการลบ ดังรูป
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2. จากนันจะมี
้ กล่องชื่อหุ้นขึ ้นมา ให้ กดลบชื่อหุ้น จากนันกด
้ OK

3. เมื่อลบเสร็ จจะได้ ดงั รูป
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การแสดงผลข้ อมูล %CMPR

รายละเอียดข้ อมูลของ %CMPR
AVG Val5
Trade Volume
%CMPR
Prev
Last
Chg
% Chg

คือ มูลค่าซื ้อขายเฉลีย่ 5 วันของหุ้นตัวนันๆ
้
คือ ปริ มาณการซื ้อขายของหุ้นตัวนันๆ
้
คือ % Compare ระหว่าง AVG Vol 5 กับ Trade Volume
คือ ราคาปิ ดตลาดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ สัดส่วนราคาปั จจุบนั ปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาปิ ดวันก่อนหน้ า
คือ สัดส่วนราคาปั จจุบนั ปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากราคาปิ ดวันก่อนหน้ าคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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Order (หน้ าจอแสดงรายการซือ้ /ขาย)
เป็ นหน้ าจอสาหรับทาการตรวจสอบดูรายการซื ้อ/ขายที่ได้ สง่ คาสัง่ ไปว่ามีรายละเอียดใดบ้ าง นอกจากที่หน้ าจอนี ้จะ
สามารถดูรายละเอียดของรายการคาสัง่ แล้ ว ยังสามารถยกเลิกคาสัง่ ได้ (Cancel) จะแสดงหน้ าจอดังรูป
ส่ วนแสดงรายการคาสั่งซือ้ ขาย

ส่ วนที่ 1 จะประกอบด้ วย
Order no.
B/S (Buy/Sell)
Stock
Volume
Price
St (Order Status)

คือ หมายเลขรายการซื ้อขายที่สง่
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น B แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ ชื่อหลักทรัพย์ของรายการซื ้อขาย
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ ราคาของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ Status Order ของรายการซื ้อขายนันๆ
้
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เพิ่มเติม
ใช้ สาหรับค้ นหา Order ตาม Status ต่างๆ ดังนี ้
Status

Description

All

แสดง Transaction ของทุก order

Open (O)

order ที่รอการซื ้อขาย

Pending Open (PO)

order ที่ไม่ถกู ส่งไปที่ SET

Matched (M)

order ที่ซื ้อขายเรี ยบร้ อยแล้ ว

Canceled (X)

order ที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขาย

Pending Cancel (PX)

order ที่ถกู ยกเลิก แต่ตลาดฯ ยังไม่ตอบกลับ (pending cancel)

Rejected

order ที่มีปัญหาและถูกยกเลิก

ส่ วนที่ 2 จะแสดงหน้ าจอได้ 3 แบบ จะไปกอบด้ วย

Order no.
คือ หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Quote
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่ง Start หรื อหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
Publish
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
Matched
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
Trustee ID
คือ หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
Send Time
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่
Cancel Time
คือ เวลาที่ทาการยกเลิกคาสัง่
Canceller
คือ ผู้ที่ทาการยกเลิกคาสัง่
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หน้ าที่ 2 แสดงรายละเอียดของรายการซื ้อขายนันๆ
้

Entry ID
Condition
Orig Price

Quote Time
Terminal
Reject

คือ ผู้ที่ทาการส่งคาสัง่
คือ เงื่อนไขของคาสัง่ ได้ แก่ I = IOC , F = FOK, O = lot
คือ ราคาดังเดิ
้ มของคาสัง่ มีประโยชน์สาหรับคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ราคาตลาด (MP) ถ้ าคาสัง่
จับคูไ่ ด้ ไม่ครบตามปริ มาณทังหมดของค
้
าสัง่ ปริ มาณทีเ่ หลือจะ ถูกเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย
ที่ราคาสูงกว่า หรื อต่ากว่าราคาที่จบั คูไ่ ด้ ครัง้ สุดท้ ายอยู่ 1 ช่วงราคา ตามลาดับ เมื่อถึงตรง
นี ้ คาสัง่ นี ้ก็จะมีราคา Ori_Pri เป็ น “MP”
คือ เวลาที่ได้ คาสัง่ ถึงตลาด
คือ คาสัง่ ถูกส่งมาทางใด
คือ Message Rejected

หน้ าที่ 3 แสดงรายการจับคู่

Volume
Price
Time
ส่ วนที่ 3
Trading A/C
Equity

คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคู่
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
คือ ประเภทบัญชีของลูกค้ า
คือ ปุ่ มที่สามารถกดสลับบัญชีตา่ งๆ ดังรูป
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Buy/Sell (คาสั่งซือ้ /ขาย)
การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นเรื่ องหลักสาคัญของระบบนี ้ ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้ วยระบบก่อนในระดับ
หนึง่ ว่าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ หรื อไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์จะแสดงหน้ าจอดังรูป

ส่ วนที่ 1 จะประกอบด้ วย

Last
Change
%Change
Avg (Average)

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้
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ส่ วนที่ 2 หน้ าจอส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
รองรับ Bar Trade ทังหมด
้
4 รูปแบบดังนี ้
Bar Trade แบบที่ 1 Original Trade
เป็ นบาร์ เทรดแบบดังเดิ
้ ม สามารถส่งคาสัง่ แบบมีเงื่อนไข Validate (FOK, IOC) หรื อส่งคาสัง่ แบบ NVDR ได้

Bar Trade แบบที่ 2 Easy to Trade (รองรับเฉพาะการส่งคาสัง่ ซื ้อ / ขาย)
เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ต้องการความรวดเร็ วในการส่งคาสัง่ โดยพิมพ์ชื่อหุ้น / Volume /Price จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่ง
คาสัง่ ได้ ทนั ที

54

Bar Trade แบบที่ 3 Auto Volume (รองรับเฉพาะการส่งคาสัง่ ซื ้อ / ขาย)
เหมาะสาหรับนักลงทุนที่มจี านวนเงินที่ต้องการจะซื ้อ แต่ไม่ร้ ูวา่ จะต้ องซื ้อเป็ นจานวนหุ้นเท่าใด
วิธีการซือ้ เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนันกรอกจ
้
านวนเงินลงในช่อง Budget ระบบจะแสดงจานวน Volume ที่พอดี
กับจานวนเงินที่มีอยู่ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่ ได้ ทนั ที

วิธีการขาย เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนันกรอกสั
้
ดส่วนจานวนหุ้นที่ต้องการขายแบบคิดเป็ น %
เช่น ต้ องการขาย 50% ของพอร์ ต ระบบจะคานวณ Volume ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่ ได้
ทันที
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Bar Trade แบบ MM (Money Management)
วิธีการซือ้ เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price, กรอกราคา Stop Price และกรอก%ที่ลกู ค้ ายินยอมให้ ขาดทุนได้ ที่ช่อง Give Up
จากนัน้ ระบบจะคานวณและแสดงจานวน Volume, จานวนเงิน Loss (Baht) ให้ อตั โนมัติ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่
ได้ ทนั ที

วิธีการขาย เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนันกรอกสั
้
ดส่วนจานวนหุ้นที่ต้องการขายแบบคิดเป็ น %
เช่น ต้ องการขาย 50% ของพอร์ ต ระบบจะคานวณ Volume ออกมาให้ โดยอัตโนมัติ จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่งคาสัง่ ได้
ทันที

Side
Buy Limit, PP
On Hand

คือ Buy = คาสัง่ ซื ้อ, Sell = คาสัง่ ขาย, Short = คาสัง่ ยืม, Cover = คาสัง่ คืน
คือ วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้
คือ จานวนหุ้นที่สามารถขายได้

Volume
Price

คือ สาหรับส่งหุ้นกองทุน NVDR
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Price ได้
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Validate

Cond.

Publish
Pin (Pincode)

คือ เงื่อนไขของราคา ATO, ATC, MP, MO,ML
- ATO / ATC (ATO จะส่งตอนตลาด Pre-Open เท่านันและ
้
ATC จะส่งตอน Call-market
เท่านัน)
้
- M, MO, ML จะส่งได้ ตอน Open เท่านัน้
คือ สาหรับการส่งคาสัง่ แบบมีเงื่อนไง ประกอบด้ วย
o Day คือ การส่งคาสัง่ แบบปกติ เริ่ มต้ นโปรแกรมจะ Default ให้ เป็ น Day
o IOC (Immediate or Cancel) คือคาสัง่ ซื ้อขายที่ต้องการซื ้อขายหลักทรัพย์ตามราคาที่ระบุไว้
ในทันที หากซื ้อขายได้ ไม่หมดตามจานวนที่กาหนดส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิกทันที
o FOK (Fill or Kill) คือคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ตามราคาที่ระบุโดยต้ องการให้ ได้ ทงจ
ั ้ านวนที่ระบุ
หากได้ ไม่ครบ ก็จะไม่ซื ้อขายและจะยกเลิกคาสัง่ นันทั
้ งหมด
้
คือ คาสัง่ ซื ้อขายแบบให้ ระบบซื ้อขายส่งให้ โดยอัตโนมัติ ต้ องไม่ต่ากว่า 10 หน่วยการซื ้อขายของ
กระดานหลัก
คือ รหัสสาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อขาย

ส่ วนที่ 3 จะประกอบด้ วย
Bid
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
Offer
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
Volume
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อเสนอขายของ Bid และ Offer
Buy Limit
คือ วงเงินที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้
PP
คือ อานาจในการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
OnHand
คือ จานวนหุ้นที่มีอยูใ่ น Portfolio
ส่ วนที่ 4
Trading A/C
Equity

คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
คือ ประเภทบัญชีของลูกค้ า
คือ ปุ่ มที่สามารถกดสลับบัญชีตา่ งๆ ดังรูป
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Portfolio (พอร์ ตการลงทุนและข้ อมูลบัญชีซือ้ ขาย)
ลูกค้ าส่วนใหญ่มกั ต้ องการจะทราบว่า ณ ขณะนันตนเองมี
้
ห้ นุ อยูใ่ นพอร์ ตเท่าไร และ ยังมีวงเงินเครดิตเหลืออยู่
เท่าไร ถ้ าขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตแล้ วจะได้ กาไร/ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ได้ ออกแบบ
ฟั งก์ชนั่ ที่สะดวกแก่ผ้ ใู ช้ ในการทีจ่ ะดูแลและบอกข้ อมูลที่สาคัญเหล่านี ้ให้ แก่ลกู ค้ าของผู้ใช้ ได้ อย่างรวดเร็ว , ถูกต้ อง และทันต่อ
เหตุการณ์ ทาให้ ลกู ค้ าสามารถทีจ่ ะใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการซื ้อ/ขายหุ้นได้ อย่างรวดเร็ว จากที่
กล่าวมาแล้ วนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถบริ การและดูแลลูกค้ าของผู้ใช้ ได้ อย่างดียงิ่ ขึ ้น
หน้ าจอ Portfolio สามารถแสดงข้ อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ของลูกค้ าได้ โดยแบ่งเป็ น 5 หน้ าจอย่อยดังนี ้
 Portfolio
ประเมินผลกาไร/ขาดทุน
 Pie Chart
เป็ นกราฟแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแสดงเป็ นรายหุ้น
 Total Realize ผลกาไร/ขาดทุนตามจริง
 C-Summary
สรุปรายการซื ้อ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบั คูไ่ ด้
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดของแต่ละบัญชี
Account
Trader
Acc Type

Buy Limit
High Limit
PP
EE (Excess Equity)
Crdt Line (Credit Line)
VIP

Cust Type
Credit Type
ytiuqE

คือ หมายเลขบัญชีและชื่อลูกค้ า
คือ หมายเลขบัญชีและชื่อของผู้ดแู ลบัญชี
คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ า
‘C = บัญชีเงินสด
‘B’ = บัญชีเครดิตบาแลนซ์
คือ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
คือ วงเงินเครดิตสูงสุดสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
คือ อานาจในการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ สินทรัพย์คงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ หลังหักเงินประกัน
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่
คือ ใช้ ระบุวา่ ลูกค้ ารายนี ้จัดอยูใ่ นระดับ VIP หรื อไม่ ค่าที่กาหนดได้ แก่
‘Y’ = เป็ นลูกค้ า VIP
‘N’ = ไม่เป็ นลูกค้ า VIP
คือ ชนิดลูกค้ า
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ นลูกค้ า
ระดับใด
คือ มูลค่าของพอร์ ตรวม คานวณได้ โดย Equity = Total Current Val + Buy Limit
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดของแต่ละ Portfolio

Portfolio (ประเมินผลกาไร / ขาดทุน)
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นในพอร์ ตของผู้ใช้ เมื่อเทียบกับราคาของหุ้นทีเ่ กิดการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ าย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Last Sale)

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Portfolio สามารถ Slide Page ไปได้ ทงหมด
ั้
3 หน้ า
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
OnHand
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่ Matched)
คานวณจาก Onhand=Start today + Matched Buy today – Volume Sale today
Average
คือ ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
Last
คือ ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
%Unreal
คือ คานวณได้ ดงั นี ้ (Unreal P/L / Cost) * 100
Sellable
คือ จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ ขายได้ โดยไม่ Short Sale คานวณจาก
Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today
Cost
คือ ต้ นทุนของการซื ้อหุ้น (คานวณจาก Shares * Average)
Current Value คือ มูลค่าปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ามี (คานวณจาก Shares * Last)
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Type

คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า (แสดงหลังชื่อหุ้น)
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Stock Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อการคิดคานวณค่า Purchasing Power)
C = Collateral Stock หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน (มีผลต่อการคิดคานวณค่าPP)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
TTF
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
Unreal P/L
คือ เป็ นส่วนที่เปรี ยบเทียบ เป็ นส่วนที่เปรี ยบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตทังหมดในราคา
้
เฉลีย่ ต่อหุ้นที่ลกู ค้ าซื ้อมากับในราคาที่ทาการซื ้อขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ สามารถ
คานวณได้ ดงั นี ้ Unreal P/L= Current Value – Cost
Real P/L
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้ Sell Tot Amount – Cost Tot Amount
Net Settlement คือ วงเงินส่วนที่ไม่ถกู นาไปรวมใน Line Available หลังจากการขายหุ้นที่ติด Trading Alert level 3
สามารถกดสลับได้ ที่คอลัมน์ Real P/L
หมายเหตุ หากต้ องการให้ แสดงข้ อมูล “Net Settlement” สามารถกดสลับที่ Title Bar “Real P/L” เพื่อแสดงข้ อมูลดังกล่าว
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Pie Chart
เป็ นกราฟแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแสดงเป็ นรายหุ้น จัดเรี ยงตามสัดส่วนที่มมี ลู ค่ามากที่สดุ
6 อันดับจากพอร์ ตรวม โดยที่สดั ส่วนของหุ้นตัวอื่นๆ จะจัดอยูใ่ นกลุม่ ของ Other
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Total Realize / Profit (ผลกาไร / ขาดทุนตามจริง)
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นที่ลกู ค้ าผู้ใช้ ได้ ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อขายไปแล้ วจริง

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Total Realize สามารถ Slide Page ไปได้ ทงหมด
ั้
3 หน้ า
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
S/C Avg
คือ ราคาเฉลีย่ ในการขายหรื อการ Cover Short ต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
Cost Avg
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
Real P/L
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้
Real P/L = Sell Total Amount – Cost Total Amount
Start
คือ จานวนหุ้นเดิม หรื อเริ่ มต้ นที่ลกู ค้ ามีอยูภ่ ายในพอร์ ตสาหรับวันนี ้
B/H Today คือ จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ซื ้อและเกิดการซื ้อ/ขายกันขึ ้น (Matched) รวมทังหุ
้ ้ นที่มกี าร Short Sell
(ขายโดยไม่มีห้ นุ ) และมีการ Matched เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
S/C Today คือ จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ขายและเกิดการซื ้อ/ขายกันขึ ้น (Matched) รวมทังหุ
้ ้ นที่มีการทา Cover
short (ซื ้อคืนในส่วนที่ได้ ทาการ Short sell ไป) และมีการ Matched เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
Type
คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
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P = Stock Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อการคิดคานวณค่า Purchasing Power)
C = Collateral Stock หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน (มีผลต่อการคิดคานวณค่า Purchasing
Power)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
TTF
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
S/C Amount คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายหรื อ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลีย่ ซึงสามารถทาการคานวณได้ ดงั นี ้
Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today
Cost Amount คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้ นทุนเฉลีย่ ซึง่ สามารถทาการคานวณได้ ดงั นี ้ Cost Tot
Amount = Cost Avg * Sell Today
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C-Summary (สรุ ปรายการซือ้ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จับคู่ได้ )
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตามหุ้นเฉพาะ ที่จบั คูไ่ ด้ เรียบร้ อยแล้ ว โดยแยกตาม Side B / S

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Confirm Summary สามารถ Slide Page ไปได้ ทงหมด
ั้
2 หน้ า
Side
คือ B = ซื ้อหุ้น , S= ขายหุ้น
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
Volume
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
Price
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
Amount
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลีย่
TTF
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
Comm+Vat
คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ
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NetAmnt

คือ ยอดเงินของลูกค้ าทีจ่ ะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรื อรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission
TOTAL BOUGHT คือ มูลค่าซื ้อของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
TOTAL SOLD
คือ มูลค่าขายของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
TOTAL NET
คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD

66

Logout (ออกจากโปรแกรม)
เมื่อต้ องการออกจากโปรแกรม efin Trade + (Mobile) ให้ กดทีป่ มุ่ Logout เมนูด้านล่าง จากนันระบบจะมี
้
Message ถามว่าจะ Logout ออกจากระบบใช่หรื อไม่ ถ้ าผู้ใช้ ต้องการออกจากโปรแกรม ให้ กดที่ปม
ุ่ OK จะเป็ นการออกจาก
โปรแกรมแบบสมบูรณ์

67

Intelligent
เป็ นเมนูที่ถกู ออกแบบมาเพือ่ อานวยความสะดวกที่สามารถสัง่ การฟั งชัน่ ได้ มากมาย เพียงปุ่ มเดียว

เมนู Intelligent ประกอบไปด้ วยรายละเอียดดังนี ้
 ภายในเมนู Intelligent คือ
Symbol
คือ ชื่อหุ้นที่กาลังดูอยูใ่ นหน้ า My List
 เมนู Buy
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า Buy/Sell และจะทาการตังค่
้ า Bar Trade ให้ พร้ อมสาหรับ
การส่งคาสัง่ “ซื ้อ” โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาใส่ในช่อง Symbol และใส่ราคาซื ้อขายล่าสุด
ในช่อง Price ให้ อตั โนมัติ
 เมนู Sell
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า Buy/Sell และจะทาการตังค่
้ า Bar Trade ให้ พร้ อมสาหรับ
การส่งคาสัง่ “ขาย” โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาใส่ในช่อง Symbol และใส่ราคาซื ้อขาย
ล่าสุดในช่อง Price ให้ อตั โนมัติ
 เมนู Graph
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า Graph โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง
 เมนู My List
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า My List โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง
 เมนู News
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า News โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง
 เมนู Finance คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า Finance โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง
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Auto Trade (ระบบส่ งคาสั่งแบบอัตโนมัติ)
(เป็ นฟั งก์ชนั พิเศษ โบรกเกอร์ ต้องเปิ ดสิทธิ์ใช้ งานก่อน)
วิธีใช้ งาน
1. คลิกเลือกเมนู Auto Trade ระบบจะแสดงกล่องแจ้ งเตือน Disclaimer

 กด “OK” ระบบจะเข้ าสูห่ น้ าจอ Auto Trade เพื่อให้ ทา่ นป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งคาสัง่
เมื่อเลือกใช้ งานฟั งก์ชนั Auto Trade อีกครัง้ ระบบจะไม่แสดงกล่องแจ้ งเตือน Disclaimer อีก
 กด “Cancel” ระบบจะไม่สามารถเข้ าสูห่ น้ าจอ Auto Trade เพื่อป้อนเงื่อนไขการส่งคาสัง่ ได้ เมื่อเลือกใช้ งาน
ฟั งก์ชนั Auto Trade อีกครัง้ ระบบจะแสดงกล่องแจ้ งเตือน Disclaimer อีก

69

Type 1 Simple Auto Trade Type 1
วัตถุประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ “นักลงทุนที่ไม่คอ่ ยมีเวลาหรื อทางานประจา” มีระบบป้องกันการขาดทุนได้ แบบ
อัตโนมัติ

- การส่งคาสัง่ จะส่งได้ ที่หน้ า Auto Trade
- View Order Auto Trade ที่หน้ า Order แถบ Auto Trade และเลือก Type ‘1’
การตังเงื
้ ่อนไขสามารถตังได้
้ ทีละ 1 เงื่อนไข มีเงื่อนไขให้ เลือกใช้ ดงั นี ้
Order Condition
1. Last ตัง้ Auto Trade จากราคา เช่นถ้ าราคาหุ้นไปถึง 10 บาทให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นต้ น
2. Last >=/ <= SMA(Day) เช่น ตังเงื
้ ่อนไขจากเส้ น SMA(Day) ถ้ าราคา Last >= SMA(10) ก็จะส่งคาสัง่ ซื ้อ เป็ นต้ น
3. Last >=/ <= Break High(Day) เช่น ตังเงื
้ ่อนไขจากเส้ น Break High(Day) ถ้ าราคา Last >= Break High(10) ก็จะส่ง
คาสัง่ ซื ้อ เป็ นต้ น
4. Last >=/ <= Break Low(Day) เช่น ตังเงื
้ ่อนไขจากเส้ น Break Low(Day) ถ้ าราคา Last >= Break Low(10) ก็จะส่ง
คาสัง่ ซื ้อ เป็ นต้ น
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ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Buy
Sell
Order Conditions

Value/Period
Volume
Price
Validate
Expire

Pin
Send
Clear

คือ ปุ่ มส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ปุ่ ม ส่งคาสัง่ ขาย
คือ เงื่อนไขในการตังค่
้ า
1. Last >= หมายถึงค่า Last Sale มากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าในช่อง Value
2. Last <= หมายถึงค่า Last Sale น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ ค่าในช่อง Value
3. Last >= SMA(Day) หมายถึง ค่า Last Sale มากหว่าหรื อเท่ากับ SMA(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
4. Last <= SMA(Day) หมายถึง ค่า Last Sale น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ SMA(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
5. Last > Break High(Day) หมายถึง ค่า Last Sale มากกว่า Break High(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
6. Last < Break High(Day) หมายถึง ค่า Last Sale น้ อยกว่า Break High(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
7. Last > Break Low(Day) หมายถึง ค่า Last Sale มากกว่า Break Low(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
8. Last < Break Low(Day) หมายถึง ค่า Last Sale น้ อยกว่า Break Low(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
คือ ค่าที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับ ค่า Order Conditions
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อขายจะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling
คือ ราคาทีเ่ ป็ น MP (Market Price)
คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto ไปนันมี
้ อายุอยูไ่ ด้ กี่วนั ซึง่ มีให้ เลือกดังนี ้ 30,
60, 90, 180 วัน และ End Day หากต้ องการให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto มีผลแค่วนั นันวั
้ นเดียว
ให้ เลือก End Day
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ไว้
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Type 2 Take Profit/ Trailing Stop/ Cut Loss Auto Trade
เป็ นการตัง้ Order ขาย ล่วงหน้ า ตาม เงื่อนไขที่กาหนด **ส่ งคาสั่งขายได้ อย่ างเดียวเท่ านัน้ **
วัตถุประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ “นักลงทุนที่ไม่คอ่ ยมีเวลาหรื อทางานประจา” ในการตังค
้ าสัง่ ขายล่วงหน้ า แบบมี
เงื่อนไขทังในแง่
้
ของการทากาไร หรื อป้องกันเงินทุนจากการขาดทุนอย่างหนัก

- การส่งคาสัง่ จะส่งได้ ที่หน้ า Auto Trade
- View Order Auto Trade ทีห่ น้ า Order แถบ Auto Trade และเลือก Type ‘2’
การตังเงื
้ ่อนไขขายล่วงหน้ า สามารถเลือกตังเงื
้ ่อนไขที่มใี ห้ เลือกได้ สงู สุด 3 เงื่อนไขต่อครัง้ โดยมีเงื่อนไขให้ เลือกใช้ ดงั นี ้
Order Condition
1. Last ตัง้ Auto Trade จากราคา เช่นถ้ าราคาหุ้นไปถึง 10 บาทให้ สง่ คาสัง่ ขาย เป็ นต้ น
2. Last < SMA(Day) เช่น ตังเงื
้ ่อนไขจากเส้ น SMA(Day) ถ้ าราคา Last < SMA(10) ก็จะส่งคาสัง่ ขาย เป็ นต้ น
3. Last < Break Low (Day) เช่น ตังเงื
้ ่อนไข Break Low ถ้ าราคา Last < Break Low(10) ก็จะส่งคาสัง่ ขาย เป็ นต้ น

72

ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Sell
Order Conditions

Value/Period
Price

คือ ปุ่ ม ส่งคาสัง่ ขาย
คือ เงื่อนไขในการตังค่
้ า
1. Last >= หมายถึงค่า Last Sale มากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าในช่อง Value
2. Last < หมายถึงค่า Last Sale น้ อยกว่า ค่าในช่อง Value
3. Last < SMA(Day) หมายถึง ค่า Last Sale น้ อยกว่า SMA(Day)โดย ค่า(Day)
นามาจากช่อง Period
4. Last < Break Low(Day) หมายถึง ค่า Last Sale น้ อยกว่า Break Low(Day)โดย
ค่า(Day) นามาจากช่อง Period
คือ ค่าที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับ ค่า Order Conditions
คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรื อขายจะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling
*** สาหรับเงื่อนไข Trailing Stop และ Cut Loss ไม่สามารถกาหนด Price ระบบจะระบุคา่ ให้
เป็ นราคา MP เท่านัน้

Volume
Validate
Expire

Group Cancel
Pin
Send
Clear

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ ราคาทีเ่ ป็ น MP (Market Price)
คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto ไปนันมี
้ อายุอยูไ่ ด้ กี่วนั ซึง่ มีให้ เลือกดังนี ้ 30,
60, 90, 180 วัน และ End Day หากต้ องการให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto มีผลแค่วนั นันวั
้ นเดียว
ให้ เลือก End Day
คือ ใช้ สาหรับเลือกว่าจะให้ เงื่อนไขที่ตงั ้ Auto ไปนันเมื
้ ่อคาสัง่ ใด คาสัง่ หนึง่ ถูกส่งออกไป
แล้ ว คาสัง่ อื่นๆ ที่ถกู ตังในกลุ
้
ม่ เดียวกันจะถูกยกเลิกให้ อตั โนมัติ
คือ รหัสในการส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มส่งคาสัง่
คือ ปุ่ มในการ Clear ข้ อมูลต่างๆ ที่ไว้
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Type MM (Money Management)
MM เป็ นหลักการในการใช้ การบริ หารจัดการเงินทุน เพื่อช่วยควบคุมความเสีย่ งในการซื ้อหุ้นแต่ละครัง้ โดยระบบนี ้จะ
คานวณจานวนหุ้นที่เหมาะสมตามความเสีย่ ง (% Give up) ที่นกั ลงทุนกาหนดขึ ้นเอง ทาให้ นกั ลงทุนมีความปลอดภัยในการ
ลงทุนสูงขึ ้น เพราะหลักการนี ้ จะกาหนดเงินทุนที่ยอมขาดทุนได้ สงู สุดในแต่ละครัง้ ของการซื ้อ เมื่อขาดทุนเกินกว่าที่ตงไว้
ั ้ ระบบจะ
Cut Loss ให้ อตั โนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นกั ลงทุนบริ หารเงินทุนในพอร์ ตของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะ MM มีผลต่อกาไรหรื อ
ขาดทุนสูงมาก โดยระบบนี ้เหมาะแก่นกั ลงทุนทุกประเภท ทัง้ Value Investment, Graph Technical, หรื อแม้ แต่ Day -Trade

- การส่งคาสัง่ จะส่งได้ ที่หน้ า Buy/Sell Type MM โดยติ๊กเลือก Stop Loss เพื่อทาการตังขาย
้ Cut Loss ให้
อัตโนมัติในราคาเงื่อนไข Stop Price ซึง่ การขายจะขายในราคา MP (-3 ระดับราคาของราคาล่าสุด)
- View Order Auto Trade ที่หน้ า Order แถบ Auto Trade และเลือก Type ‘MM’
ตัวอย่ างการทางาน
ต้ องการซื ้อหุ้น BANPU ตังแต่
้ ราคา 22.10 และมีจดุ Stop Price (Cut loss) ที่ 20 บาท และมีความเสีย่ งทีย่ อมขาดทุน
ได้ สงู สุด 1% (%Give Up) โดยคิดเป็ นเงินที่ยอมขาดทุนได้ สงู สุด 70,980 บาท และจะต้ องซื ้อหุ้นเป็ นจานวน 33,800 หุ้น
และเมื่อคาสัง่ ซื ้อจับคูแ่ ล้ ว ระบบจะส่งคาสัง่ Cut loss ไว้ ลว่ งหน้ าเผื่อถ้ าหุ้น BANPU ราคา <= 20 บาท ก็สง่ คาสัง่ ขายที่
ราคา MP (-3 ระดับราคาของราคาล่าสุด) ทันที
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สูตรการคานวณเป็ นดังนี ้

Volume

= 1% of Equity / (Price – Stop Price)
= (1% of 7,110,098) / (22.10 - 20) = 33,857.61 หุ้น ระบบทาการปั ดเป็ นจานวนเต็ม 33,800 หุ้น
และเมื่อคาสัง่ ซื ้อจับคูแ่ ล้ ว ระบบจะส่งคาสัง่ Cut loss ไว้ ลว่ งหน้ าเผื่อถ้ าหุ้น BANPU ราคา <= 20 บาท ก็สง่ คาสัง่ ขายที่
ราคา MP (-3 ระดับราคาของราคาล่าสุด) ทันที
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ส่ วนการตัง้ คาสั่ง
Price
Stop Price
%Give Up
Volume
Loss (Baht)
Stop Loss

คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อ
คือ ราคาทีต่ ้ องการขายตัดขาดทุน ซึง่ ต้ องต่ากว่าราคาที่ซื ้อเท่านัน้ ใส่ราคาที่สงู กว่าไม่ได้
คือ %ที่ทนรับความเสีย่ งของราคาได้ ว่าทนเสีย่ งได้ กี่ % เมื่อกรอกตัวเลข % แล้ ว ระบบจะ
ขึ ้นจานวนเงินความเสียหายจากเงินที่มีใน Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ ตคือเท่าไร
คือ ระบบจะคานวณจานวนปริมาณซื ้อให้ อตั โนมัติหลังจากใส่คา่ %Give Up
คือ แสดงจานวนความเสียหายของพอร์ ตรวมหลังจากใส่คา่ %Give Up
คือ เมื่อเลือก Stop Loss ระบบจะส่งคาสัง่ Cut loss ไว้ ลว่ งหน้ าทีร่ าคา Stop Price
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Deal Information Auto Trade
*** View Order Auto Trade ที่หน้ า Order แถบ Auto Trade

หมายเลข 1
Command

Condition (Last)
Status

คือ รายละเอียดของคาสัง่ Auto Trade โดยประกอบไปด้ วย
- Side
คือ = คาสัง่ ซื ้อ, S = คาสัง่ ขาย
- Symbol คือ ชื่อของหลักทรัพย์ทตี่ ้ องการส่งคาสัง่ Auto Trade
- Volume คือ จานวนของหลักทรัพย์ทตี่ ้ องการส่งคาสัง่ Auto Trade
- Price
คือ ราคาของหลักทรัพย์ทตี่ ้ องการส่งคาสัง่ Auto Trade
คือ เงื่อนไขของคาสัง่ Auto Trade ที่จะส่งไปยังตลาดฯ เมื่อราคามาถึง Cond.
คือ สถานะของคาสัง่
'Wait' สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ เข้ า Server eFinTrade
'Pending' สาหรับ Order ที่รอส่งคาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ
'Canceled' สาหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคาสัง่
'Fail' สาหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปั ญหาพร้ อมทังแสดง
้
Error
'Sent' สาหรับ Order ที่สง่ คาสัง่ ออกไปยังตลาดฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
'Incomplete' สาหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดฯ ได้
'Delete' สาหรับ Order ที่ Delete ไปแล้ ว (กรณีตงั ้ Group Cancel Type ‘2’)
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Ref No.
Time
Expire
Grp Cancel

MM Order No
S-Time
Order No
Error

คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ eFinTrade
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่ เข้ าระบบ eFinTrade คาสัง่ เข้ าระบบ Auto หากตัง้ Order ข้ ามวันจะ
เปลีย่ นจากเวลา เป็ นวันที่สง่ คาสัง่ เข้ าระบบ eFinTrade
คือ วันที่คาสัง่ Auto Trade หมดอายุ (เมื่อหมดอายุแล้ วระบบจะยกเลิก Order นันๆ)
้
คือ ใช้ แสดงสาหรับ Auto trade Type ‘2’ แบ่งเครื่ องหมายได้ ดงั นี ้
- Y : ตัง้ Group Cancel
- N : ไม่ได้ ตงั ้ Group Cancel
คือ เลขที่ Order แม่ ที่ Auto Trade type ‘MM’ ใช้ อ้างอิง
คือ เวลาทีค่ าสัง่ Auto Trade ส่งออกไปยังตลาดฯ
คือ เลขที่ Order ที่คาสัง่ Auto Trade ส่งออกไปยังตลาดฯ
คือ ข้ อความแจ้ งเตือนว่าคาสัง่ Auto Trade มีความผิดพลาดอย่างใด
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