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รูจ้กัโปรแกรม Settrade Streaming for Mobile 

Settrade Streaming for Mobile เป็นโปรแกรมซือ้ขายแบบ Multi-Market รองรับการซือ้ขายหุน้และอนุพันธ ์ผา่น

ทัง้โทรศพัทม์อืถอื และ Tablet โดยสามารถตดิตามสภาวะตลาดไดใ้นทกุหนา้จอ ไมพ่ลาดทกุความเคลือ่นไหวของราคา

หลกัทรัพย ์อนุพันธใ์นพอรต์ดว้ยดไีซนใ์หม ่ทนัสมัย ลงตวั 

 

Smart Phone และ Tablet ทีส่ามารถใชง้านได  ้

1. โทรศพัทม์อืถอื และ Tablet ทีร่องรับระบบปฏบิตักิาร Android เวอรช์ัน่ 2.3 ขึน้ไป 

2. สามารถใชง้านโดย Download ผา่น Google Play Store 

3. สามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได  ้

 

วธิกีารตดิต ัง้โปรแกรม 

ทา่นสามารถ Download โปรแกรม Settrade Streaming for Mobile ไดจ้าก Google Play ผา่น Smart phone หรอื

Tablet ของทา่น โดยการ Search หาชือ่โปรแกรม “Streaming” จากหนา้จอ Google Play และเลอืก Install เพือ่ตดิตัง้

โปรแกรม 
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แนะน าสว่นตา่งๆของโปรแกรม และวธิกีารใชง้าน 

 

การเขา้สูร่ะบบ 

ทา่นสามารถเขา้ใขง้าน Streaming for Mobile ไดโ้ดยใช ้Username และ Password ชดุเดยีวกบัทีใ่ชเ้ขา้ระบบของ

โบรกเกอรผ์า่น Website หรอืโปรแกรม Streaming for iPhone/iPad 

หากทา่นยังไมไ่ดเ้ปิดบญัชสี าหรับการซือ้ขายหุน้หรอือนุพันธ์ สามารถลงทะเบยีนโดยการเลอืก Sign Up เพือ่
ลงทะเบยีน หลงัจากนัน้ จะมเีจา้หนา้ทีก่ารตลาดของทางโบรกเกอร์ตดิตอ่กลับหาทา่นภายใน 1-2 วนัท าการ เพือ่รับ

ลงทะเบยีน และสง่แบบฟอรม์ขอเปิดบญัชใีหก้บัทา่น  
 

 

ตวัอยา่งการท างานหนา้ Pre-Login เขา้สูร่ะบบ หลงัจากท าตามขัน้ตอนขา้งตน้ 

 

1. พมิพช์ือ่ Username 

 2. พมิพ ์Password 

 3. เลอืก โบรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร  

 4. กดปุ่ ม Login เพือ่เขา้สูร่ะบบ 
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การใชง้าน และสว่นประกอบหลกัภายในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นประกอบหลกัของโปรแกรม ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ดงันี้ 

1. สว่นหนา้จอแสดงขอ้มลู โดยจะแสดงขอ้มลูตาม Menu ทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

2. สว่นแสดง SET Index จะแสดงขอ้มลูดงันี้ 

 

-  แสดงผลการดาวนโ์หลดขอ้มลู หากโปรแกรมก าลงัท างานอยู่ ตวัลกูศรจะหมนุวนเป็นวงกลม 

และหากการเชือ่มตอ่ขดัขอ้ง ลกูศรจะเปลีย่นเป็นสแีดง 

- SET Index ปัจจบุนั และ Chg ของ SET Index 

3. Main Menu ซึง่เป็น Menu หลกัของโปรแกรม จะประกอบดว้ย Menu ตา่งๆดงัตอ่ไปนี้ 

 

- Market  แสดงขอ้มลูตลาดหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธแ์บบเรยีลไทม์ 

- Watch  แสดงขอ้มลูหุน้/อนุพันธต์ามทีผู่ใ้ชส้นใจ และไปยังหนา้ Quote 

- Portfolio  แสดงขอ้มลูพอรต์การลงทนุและสถานะค าสัง่ 

- Buy/Sell  หนา้สง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

- Settings  ส าหรับตัง้คา่การใชง้านของโปรแกรม 

- Logout  ออกจากระบบ 

  

สว่นที ่3 สว่นแสดง Menu หลกัของโปรแกรม 

สว่นที ่2 สว่นแสดง SET Index 

 

สว่นที ่1 สว่นหนา้จอแสดงขอ้มลู  
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-  

การออกจากระบบ 

ผูใ้ชส้ามารถออกจากระบบได  ้โดยกดปุ่ ม Logout จากนัน้จะมหีนา้ตา่งขึน้มาใหย้นืยนัการออกจากระบบ เมือ่กด 

OK จะมขีอ้ความแสดงขึน้เพือ่ยนืยันวา่ Logout ส าเร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
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แนะน าเมนูตา่งๆในโปรแกรม 

 

เมน ูMarket 

หนา้จอ Market เป็นหนา้จอเพือ่แสดงผลถงึขอ้มลูภาพรวมตลาดหลกัทรัพย์ และขอ้มลูอนุพันธป์ระเภทตา่งๆ โดย

ภายในหนา้จอ Market นีจ้ะแบง่ออกเป็น 7 หนา้จอยอ่ย สามารถเปลีย่นหนา้จอโดยการสมัผัส และ Swipe ไปทางซา้ย ซึง่

หนา้จอแสดงผลแตกตา่งกนัตามประเภทของ  Product ดงันี ้

1. หนา้จอแสดงขอ้มลูตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

  

สว่นที ่2 แสดงคา่ดชัน ีและความเคลือ่นไหวของดชัน ีSET50 ,SET100 ,SETHD 

และ mai โดยสามารถเปลีย่นใหด้ชันทีีต่อ้งการแสดงไดโ้ดยการกด  

 

 

สว่นที ่1 แสดงขอ้มลู และความเคลือ่นไหวของดชันตีลาดหลกัทรัพยแ์บบเรยีลไทม ์

ผา่นทางค ่High Low Volume และ ยังมกีราฟแสดงผลถงึคา่ดชัน ีและ Volume การ

ซือ้ขายปัจจบุนั 
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2.  หนา้จอแสดงขอ้มลูอนุพันธต์า่งๆทัง้หมด  (6 หนา้จอ) 

 หนา้จอในสว่นนี ้จะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัอนุพันธป์ระเภทตา่งๆ  ซึง่ทา่นสามารถกดลกูศรสเีขยีว เพือ่เลอืกอนุพันธอ์ืน่ที่

ทา่นสนใจได ้โดยหลงัจากสมัผัสปุ่ ม  จะพบหนา้จอ Symbol Selector ขึน้มาเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกอนุพันธ ์เมือ่เลอืกผูใ้ช ้

อนุพันธท์ีต่อ้งการแลว้ ขอ้มลู Realtime จะ Update และท าการวาดกราฟขอ้มลู 

 
หนา้จอแสดงขอ้มลู Equity Index Futures 

 

 

 
หนา้จอแสดงขอ้มลู Single Stock Futures 
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หนา้จอแสดงขอ้มลู Metal Futures 

 

หนา้จอแสดงขอ้มลู Energy Futures 

 
หนา้จอแสดงขอ้มลู Currency Futures 

 
หนา้จอแสดงขอ้มลู Interest Rate Futures 
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หนา้จอแสดงขอ้มลู SET50 Options 
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เมน ูTicker 

เมนู Ticker ใชใ้นการตดิตามรายการซือ้ขายลา่สดุในแตล่ะ transaction ทัง้ หุน้และอนุพันธ ์ทีผู่ใ้ชต้อ้งการตดิตาม 

โดยสามารถเขา้ใชง้านเมนูดงักลา่วไดโ้ดย เลอืกไปทีเ่มนู Market จากดา้นลา่ง จากนัน้ Swipe หนา้จอเพือ่เลือ่นไปดา้นซา้ย 

         

เมนู Ticker สามารถปรับรูปแบบเพือ่ตดิตามรายการซือ้ขายได ้3 รูปแบบ จากสว่น Top Menu ดงันี ้

 

1. SET : Mode การแสดงขอ้มลูเฉพาะหุน้เทา่นัน้ 

2. TFEX : Mode การแสดงขอ้มลูเฉพาะอนุพันธเ์ทา่นัน้ 

3. Both : Mode การแสดงขอ้มลูทัง้หุน้และอนุพันธ์ 
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เมน ูWatch 

 

หนา้จอ Watch ใชใ้นการตดิตามรายการหุน้หรอือนุพันธท์ีผู่ใ้ชต้อ้งการ โดยหนา้จอจะแบง่ออกเป็น  3 สว่น ดงันี้ 

 

 

สว่นที ่1 สว่นส าหรับเลอืกรายการหุน้/อนุพนัธท์ีต่อ้งการตดิตาม 

 

สว่นที ่2 สว่นแสดงขอ้มลูราคาหุน้/อนุพนัธ ์

 

สว่นที ่3 สว่นส าหรับคน้หาเพือ่หาราคาหุน้ / อนุพนัธ ์รายตวั 
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สว่นส าหรับเลอืกรายการทีต่อ้งการตดิตาม  

 

 

 

 

 

1.1 เลอืกหมวดหมูท่ีต่อ้งการตดิตามขอ้มลู รายละเอยีดดงันี้ 

- Favourite: รายการหุน้หรอือนุพันธท์ีผู่ใ้ชส้ามารถเพิม่ไดเ้อง 

- SET: รายการหุน้ของตลาดหลกัทรัพย์ 

- TFEX: รายการอนุพันธข์องตลาดอนุพันธ์ 

- My Port: รายการหุน้หรอือนุพันธท์ีอ่ยูใ่นพอรต์ของผูใ้ช  ้

 

 
 

  

สว่นที ่1.2 

 

สว่นที ่1.1 
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1.2 เลอืก หมวดหมูย่อ่ย ทีต่อ้งการตดิตามขอ้มลู 

 

             
 

Favourite 

 

 

              
 

SET 
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TFEX 

             
 

My Port 
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2. สว่นแสดงขอ้มลูราคาหุน้/อนุพันธ ์

 

 

ภายในสว่นนี ้จะสามารถแสดงขอ้มลูไดท้ัง้หมด 6 คา่ คอื 

a. Last 

b. Open 

c. High/Low 

d. Change 

e. % Change 

f. Close 

g. Volume 

โดยขอ้มลูในขอ้ b.–f.  นัน้สามารถเปลีย่นการแสดงขอ้มลูไดโ้ดยการสมัผัสที่ แถบ (A) ขอ้มลูใน Column นัน้จะ

เปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามล าดบัตัง้แต่ b. ไปจนถงึ f.   

  

สว่นแสดงขอ้มลูราคาหลกัทรัพย/์อนุพนัธ ์
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หากผูใ้ชเ้ลอืกเมนู Favourite จะสามารถตัง้คา่หุน้/อนุพันธใ์น Favourite List ได ้List ละ 20 ตวั โดยมวีธิกีารดงันี้ 

a. เพิม่ชือ่หุน้ : กดทีปุ่่ ม Add Symbol ตามล าดบั ดงัภาพ 

 

 

b. ลบชือ่หุน้ : กดปุ่ ม Edit ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ข กดปุ่ ม Delete จากนัน้กด Done ตามล าดบั  

 

 

1. พมิพช์ือ่หุน้ 

2. เลอืกชือ่หุน้ทีต่อ้งการ 

1. เลอืกหุน้ทีต่อ้งการ

ลบ 

2. กด Done 
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c. แกไ้ขชือ่หุน้ : กดปุ่ ม Edit ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ข สมัผัสทีช่ ือ่หุน้ทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง  แลว้จงึพมิพ์

ชือ่หุน้ตวัใหมท่ีต่อ้งการลงไป หรอืเลอืกจาก list จากนัน้กด Done ตามล าดบั ดงัภาพ 

 

 

 

  

1. พมิพช์ือ่หุน้ 

2. เลอืกชือ่หุน้ทีต่อ้งการ 
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3. สว่นส าหรับคน้หาเพือ่หาราคาหุน้/อนุพันธ ์รายตวั 

ทา่นสามารถคน้หารายชือ่หุน้หรอือนุพันธร์ายตวัทีต่อ้งการดขูอ้มลู  โดยโปรแกรมจะแสดงขอ้มลูหุน้/อนุพันธ์

ชนดินัน้, 5 Bids-5 Offers รวมไปถงึ Intraday Chart นอกจากนีผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกซือ้/ขาย หุน้/อนุพันธต์วันัน้ได ้

ทนัท ี

 

 

 

 

วธิกีารใชง้านในสว่นคน้หาหาราคาหุน้และอนุพันธ์ มดีงันี ้

3.1 ผูใ้ชพ้มิพช์ือ่หุน้/อนุพันธท์ีต่อ้งการ 

3.2 กดปุ่ ม Go ระบบจะท าการเปิดหนา้จอแสดงขอ้มลูหุน้/อนุพันธด์งักลา่วในทนัที 

 

 

 

  

สว่นที ่3.3 

 

 

สว่นที ่3.2 

 

 

สว่นที ่ 3.1 

 

 

3.1 3.2 
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3.3 เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชค้น้หาขอ้มลูรายชือ่หุน้/อนุพันธไ์ดส้ะดวก ระบบยังม ีSymbol Selector  ทีช่ว่ยผูใ้ชใ้นการ

คน้หารายชือ่หุน้ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งพมิพช์ือ่หุน้/อนุพันธท์ีต่อ้งการลงไปในชอ่ง โปรแกรมจะแสดงรายชือ่หุน้/

อนุพันธท์ีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีผู่ใ้ชพ้มิพม์ากทีส่ดุ หลงัจากผูใ้ชเ้ลอืก ระบบจะท าการเปิดหนา้จอแสดงขอ้มลู

หุน้/อนุพันธด์งักลา่วในทนัท ี

 

 
 

  

1. พมิพช์ือ่หุน้ 

2. เลอืกชือ่หุน้ทีต่อ้งการ 
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เมน ูPortfolio 

  

หนา้จอ Portfolio จะแสดงขอ้มลู Portfolio และขอ้มลูวงเงนิของแตล่ะบญัชซีือ้ขายของผูใ้ช ้โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืก

บญัชทีีส่นใจได ้ภายในหนา้จอนีจ้ะประกอบไปดว้ย  2 สว่นหลกั คอื 

 

 
 

1. สว่นส าหรับเลอืกบญัช  ีและแสดงวงเงนิของบญัชทีีเ่ลอืก 

 

ทา่นสามารถเลอืกบญัชทีีต่อ้งการไดโ้ดยการสมัผัสชอ่ง  Trading Account (Trading A/C) 

 

 

  

 

 

   

ทา่นสามารถดวูงเงนิภายในบญัชขีองทา่นได  ้โดยสมัผัส บรเิวณ Line Available, Cash Balance,  

หากเป็นบญัชรีะบบหุน้จะแสดงผลดงันี้ 

 

 

  

  

สว่นที ่2  สว่นแสดงขอ้มลู Portfolio, รายการค าสัง่ซือ้ขาย และสรปุการซือ้ขาย 

 

สว่นที ่1  สว่นส าหรับเลอืกบญัช ีและแสดงวงเงนิของบญัชทีีเ่ลอืก 

 

สามารถสมัผสัเพือ่เลอืกบญัชทีีต่อ้งการ 

สามารถสมัผสัเพือ่ดขูอ้มลูวงเงนิ

เพิม่เตมิ 
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หากเป็นบญัชรีะบบอนุพันธจ์ะแสดงผลดงันี้ 

 

 
 

 

 

 

2. สว่นแสดงขอ้มลู Portfolio, รายการค าสัง่ซือ้ขาย และสรุปการซือ้ขาย 

 

ผูใ้ชส้ามารถเลอืกดสูว่นทีต่อ้งการไดโ้ดยการสมัผัสทีช่ ือ่หัวขอ้ทีต่อ้งการในแถบดา้นบน  ซึง่ประกอบดว้ย 3 tab 

ดงันี ้

2.1 Tab แสดงขอ้มลู Portfolio 

ภายใน Tab Portfolio แสดงขอ้มลูหุน้/อนุพันธ ์แยกตามแตล่ะประเภทบญัช  ีตามทีผู่ใ้ชเ้ลอืก  

หากเป็นบญัชหีุน้ จะแสดงหนา้จอดงันี้ 

 

  

สามารถสมัผสัทีช่ ือ่หุน้ เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัหุน้ทีอ่ยู่

ภายใน Portfolio เชน่ 

- Available Volume 

- Actual Volume 

- Unrealized P/L 

- Realized P/L 

- Amount 

- Market Value  

สามารถสมัผสัเพือ่ดขูอ้มลูวงเงนิ

เพิม่เตมิ 
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หากเป็นบญัชอีนุพันธ ์จะแบง่เป็นออกเป็นสองหนา้จอ คอื Portfolio Cost และ Portfolio Settlement ดงันี ้

  

Cost Settlement 

 

 ความแตกตา่งระหวา่ง Portfolio Cost และ Portfolio Settlement 

การค านวณคา่ Unrealized P/L และ Realized P/L ส าหรับเมนูทัง้สองจะแตกตา่งกนั  

รายละเอยีดดงันี้ 

ขอ้มูลบน Portfolio การค านวณคา่ Unrealized P/L และ Realized P/L 

Portfolio Cost จะค านวณโดยองิกบัราคาตน้ทนุจรงิของสญัญา  

Portfolio Settlement ค านวณโดยองิกบัราคา Settlement ณ วนัท าการกอ่นหนา้ (T-1) 
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2.2 Tab แสดงขอ้มลู Order Status 

ภายใน Tab Order Status แสดงรายการซือ้ขาย และสถานะของค าสัง่ซือ้ขายแตล่ะค าสัง่  ผูใ้ช ้

สามารถสมัผัสปุ่ มตา่งๆดงัภาพ  

 

a. เลอืกดขูอ้มลูรายการ Order  

b. ยกเลกิรายการซือ้ขายทียั่งคงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ขอ้มลู Deal Detail ของรายการซือ้ขายทีส่ถานะเป็น Matched  

 

 

 

 

 

 

d. Refresh ขอ้มลู Portfolio เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูลา่สดุ 

a. เลอืกดขูอ้มลูรายการ Order  

d. Refresh เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูลา่สดุ 

b. ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายทีค่งคา้ง 
c. ขอ้มลู Deal ของรายการซือ้ขายที ่Matched 

2. เลอืก Submit เพือ่ ยนืยัน PIN 

1. ใส ่PIN 

e. ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายทลีะหลายรายการ 
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e. ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายทลีะหลายรายการ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 
 

 
 

- เลอืกปุ่ ม Multiple Cancel จากดา้นลา่งของ Tab Order Status 

- เลอืกรายการซือ้ขายทีต่อ้งการยกเลกิค าสัง่  

- กดยนืยันการยกเลกิ  

- ระบ ุPin  

- กด Submit เพือ่ยนืยันการยกเลกิ 

 

2. ใส ่PIN Number 

1. กด Submit 
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2.3 Tab แสดงขอ้มลู Deal Summary 

ภายใน Tab Deal Summary แสดงขอ้มลู มลูคา่การซือ้ขายของค าสัง่ซือ้ขายหุน้/อนุพันธท์ีเ่กดิ

การจับคู่ 

หนา้ Deal Summary ใน ระบบหุน้  

 

 

หนา้ Deal Summary ใน ระบบอนุพันธ ์

 

 สามารถเลอืก Settlement date ทีต่อ้งการได ้ 
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เมน ูBuy/Sell 

 หนา้จอ Buy/Sell ใชส้ าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขายทัง้ระบบหุน้และอนุพันธ ์โดยภายในหนา้จอมี 5 Bids-5 Offers แสดง

เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยหนา้จอ Buy/Sell ประกอบดว้ย 3 สว่น 

 

  

สว่นที ่1 ส าหรับเลอืกค าสัง่ซือ้ขาย ระบบหุน้หรอือนุพนัธ ์ 

สว่นที ่2 ส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

สว่นที ่3 5 Bids – 5 Offers 
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แตล่ะสว่น มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. สว่นเลอืกค าสัง่ซือ้ขาย ระบบหุน้ หรอือนุพันธ์ 

ทา่นสามารถเลอืกตลาดหลกัทรัพย์หรอือนุพันธไ์ดด้ว้ยการสมัผัสแถบดา้นบนของจอ  (Equity, Derivatives) โดย

หนา้จอซือ้ขายดา้นลา่งจะเปลีย่นแปลงไปตามระบบที่ เลอืก 

  

ระบบหุน้ ระบบอนุพันธ ์
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2. สว่นส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย  

 

การสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ระบบหุน้ 

 

 
 

a. สมัผัสเพือ่เลอืกซือ้หรอืขาย 

b. เลอืกหุน้ทีท่า่นตอ้งการซือ้ขาย โดยทา่นสามารถพมิพช์ือ่หุน้ทีต่อ้งการ หรอืกดปุ่ ม  เพือ่เลอืกจากรายการ 

c. ระบจุ านวนหุน้ทีต่อ้งการ โดยสามารถกด  เพือ่แสดงหนา้ตา่ง Smart Order ดา้นลา่ง ซึง่ผูใ้ชส้ามารถกดเพิม่

ลดจ านวนหุน้ไดค้รัง้ละ 100 หรอื 1,000 จากปุ่ มได ้

 

d. ระบรุาคาซือ้ขายทีต่อ้งการ โดยทา่นสามารถกด  เพือ่แสดงหนา้ตา่ง Smart Order ดา้นลา่ง ซึง่ผูใ้ชส้ามารถ

กดเพิม่ลดราคาหุน้ไดค้รัง้ละ 1 ชอ่ง (Spread) 

 
e. ระบ ุPIN Number  

f. เลอืก Clear เพือ่ลา้งขอ้มลูทัง้หมดทีก่รอกไว ้หรอืเลอืก Buy/Sell เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

  

a. เลอืกซือ้หรอืขาย 

b. พมิพห์รอืเลอืกชือ่หุน้ทีต่อ้งการซือ้ขาย 

c. พมิพห์รอืเลอืกจ านวนทีต่อ้งการซือ้ขาย 

d. พมิพห์รอืเลอืกราคาทีต่อ้งการซือ้ขาย 

e. ระบ ุPIN Number 

f. ลา้งรายละเอยีดของค าสัง่ทีก่รอกไว ้
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g. ทา่นสามารถ เลอืกสง่ค าสัง่แบบ Iceberg Volume, เลอืกชนดิการสง่ค าสัง่ประเภทอืน่ๆ หรอืสง่ค าสัง่ซือ้ขายหุน้

แบบ NVDR ได ้รายละเอยีดดงัตารางดา้นลา่ง 

 

ประเภทค าส ัง่ ชนดิของค าส ัง่ ความหมายของค าส ัง่ 

Iceberg Volume Iceberg Volume จ านวนหุน้ทีส่ง่ค าสัง่ ในแตล่ะรอบ Iceberg 

Order Type Limit ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาเสนอซือ้หรอืขาย  

ATO/ATC เลอืกเมือ่ตอ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบราคา  ATO / ATC 

(At the open / At the close) 

MP • ใชเ้มือ่ตอ้งการซือ้หรอืขายทนัทใีนราคาทีด่ทีีส่ดุใน

ขณะนัน้ ระบบจะจับคูซ่ ือ้ขายใหท้นัทโีดยถอืวา่ MP เป็น 

   - การเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขายต า่สดุ 

   - การเสนอขาย ณ ราคาเสนอซือ้สงูสดุ 

• ใชไ้ดเ้ฉพาะชว่งเปิดการซือ้ขายและเฉพาะบนกระดาน

หลกัและกระดานตา่งประเทศ 

• หากไมส่ามารถจับคูซ่ือ้ขายไดท้ัง้หมด จ านวนทีเ่หลอืจะ : 

   - Bid : ถกูจัดเป็นการเสนอซือ้ใน ณ ราคาทีส่งูกวา่ Last 

Price 1 ชว่งราคา 

   - Ask : ถกูจัดเป็นการเสนอขาย ณ ราคาทีต่ า่กวา่ Last 

Price 1 ชว่งราคา 

ถา้ไมม่คี าสัง่ดา้นตรงขา้มรออยูร่ะบบจะไมรั่บค าสัง่ MP 

MP-MKT • จับคูก่บัค าสัง่ดา้นตรงขา้มทีร่าคาทีด่ทีีส่ดุ (Top Best 
Price) 

• หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ค าสัง่ใหใ้หมโ่ดยอตัโนมัตใิน
ราคา Last Sale 

MP-MTL • จับคูก่บัค าสัง่ดา้นตรงขา้มทกุระดบัราคาตาม Best Price 

ทีอ่ยูใ่นควิ 
• หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะยกเลกิจ านวนทีเ่หลอืโดย

อตัโนมัต ิ

Validity Day การสง่ค าสัง่แบบ Normal Order เริม่ตน้เมือ่เริม่ใชง้าน

หนา้จอ ระบบจะแสดง Default เป็น Day โดยอตัโนมัต ิ

FOK (Fill or Kill) ค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหุน้ในราคา

ทีก่ าหนด โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จ านวนที ่ตอ้งการ หากได ้

ไมค่รบก็จะไมซ่ือ้ขายเลยและจะยกเลกิค าสัง่นัน้ทัง้หมด   

IOC (Immediate or Cancel) ค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอื

ขายหุน้ ตามราคาทีก่ าหนดไวใ้นขณะนัน้โดยทนัท ีหากซือ้

หรอืขายไดไ้มห่มดทัง้จ านวนทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืจะถกู
ยกเลกิ 
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การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ระบบอนุพันธ ์

 

a. วธิกีารสง่ค าสัง่ซือ้ขายเหมอืนกบัระบบหุน้ โดยมสีว่น Open/Close, Iceberg Volume และ Stop Order ทีแ่ตกตา่ง 

b. เลอืกเพือ่วา่สง่ค าสัง่เพือ่ Open หรอื Close สญัญา 

c. ระบกุารสง่ค าสัง่ ประเภทอืน่ๆ เชน่ 

ประเภทค าส ัง่ ชนดิของค าส ัง่ ความหมายของค าส ัง่ 

Iceberg Volume Iceberg Volume จ านวนสญัญาทีต่อ้งการ Iceberg 

Order Type Limit ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาเสนอซือ้หรอืขาย  

Market (MP-MKT) จับคูค่ าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคู่
ไดม้ากกวา่ 1 ระดบัราคา) หากม ีUnmatched Qty 

ระบบจะตัง้เป็น Limit order ณ ราคา Last Traded 

Price 

Special Market (MP) จับคูค่ าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคู่

ไดม้ากกวา่ 1 ระดบัราคา) หากม ีUnmatched Qty 

ระบบจะตัง้เป็น Limit order ณ ราคาทีด่กีวา่ Last 

Traded Price 1 tick 

Market to Limit (MP-

MTL) 

จับคูค่ าสัง่ทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคู่

ระดบัราคาเดยีว) หากม ีunmatched Qty ระบบจะตัง้

เป็น Limit order ทีร่าคาเทา่กบั Last Traded Price 

Validity Day ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายวุนัตอ่วนั 

Auto-M เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายในชว่ง Pre-Open เทา่นัน้ 
เมือ่ตลาด Open จะมลีกัษณะเชน่เดยีวกบั IOC คอื

จับคูท่ีร่าคาเปิดโดยสว่นทีเ่หลอืจะถกู cancelทัง้หมด 

IOC ค าสัง่ซือ้ขายจะถกูจับคูท่นัทตีามจ านวนทีส่ามารถ
จับคูไ่ด ้สว่นทีเ่หลอืจะถกู cancel ทัง้หมด 

b. เลอืกเพือ่ Open หรอื Close สญัญา 

c. ระบ ุIceberg Volume และชนดิการสง่ค าสัง่ 

d. ระบ ุStop Order 
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FOK ค าสัง่ซือ้ขายจะตอ้งถกูจับคูท่ัง้หมด หรอื ถกู reject 

ทัง้หมด 

Date ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายุหลงัจบ Afternoon Session 

ของวนัทีก่ าหนด 
** ระบุวนัทีต่อ้งการใหค้ าสัง่ซือ้ขายหมดอาย ุโดย

ตอ้งเป็นวนัในอนาคต และไมเ่กนิ Last Trading 
Date ของ series นัน้ๆ 

Cancel ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายเุมือ่ series นัน้ๆ หมดอายุ

แลว้ 

Auction ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายุทนัททีีเ่ขา้ชว่ง Pre-Open 

ถัดไป 

Time ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายุทนัททีีถ่งึวนัและเวลาที่

ก าหนด 
** ระบุวนัและเวลาทีต่อ้งการใหค้ าสัง่ซือ้ขาย

หมดอาย ุโดยตอ้งเป็นวนัและเวลาในอนาคต และไม่

เกนิ Last Trading Date ของ series นัน้ๆ 

Session - ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายุวนัตอ่วนั 

- ค าสัง่ซือ้ขายจะหมดอายุทนัททีีถ่งึ Session ที่

ก าหนด 
** ระบุ Session เฉพาะทีเ่หลอือยูใ่นวนัเทา่นัน้ 

ไมส่ามารถระบ ุsession ยอ้นหลงั หรอืขา้มวันได ้
โดยม ีSession ใหเ้ลอืกระบไุด ้ดงันี้ 

Pre-Open1 
Open1 

Intermission1 

Pre-Open2 
Open2 

Settlement 
Intermission2  (Night Series Only) 

Intermission3  (Night Series Only) 

Pre-Open3  (Night Series Only) 
Open3  (Night Series Only) 

Closed 
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d. สง่ค าสัง่แบบ Stop Order หลงัจากเลอืกสง่ Stop Order จะมสีว่นส าหรับใสเ่งือ่นไขการสง่ Stop Order แสดง

ขึน้มา ทา่นสามารถระบเุงือ่นไขในการสง่ Stop order ได ้

 

 
 

Stop Order 

Stop Order คอืค าสัง่ประเภททีต่ัง้รอไวล้ว่งหนา้ เพือ่ใชใ้นการจ ากดัผลขาดทนุหรอืปกป้องผลก าไร โดยผู ้

ลงทนุจะก าหนดเงือ่นไขราคาในระดบัหนึง่ไว ้เพือ่ซือ้หรอืขายเมือ่ราคาขยับขึน้หรอืลงถงึจดุตามเงือ่นไขดงักลา่ว 

 

 ตวัอยา่งเชน่ 

ภาวะตลาด: S50X12 มรีาคาซือ้ขายลา่สดุที่ 860 จดุ 

Portfolio ของนักลงทนุ: Long S50X12 1 สญัญา ที ่800 จดุ 

จดุประสงคข์องการสง่ค าสัง่: ในกรณีทีนั่กลงทนุคาดวา่ดชัน ีSET50 จะปรับสงูขึน้ จะไมซ่ือ้หรอืขายสญัญา แตห่าก

ปรับตวัลงต า่กวา่ 835 จดุ เขาตอ้งการปิดสถานะของสญัญาทนัที 

วธิกีารสง่ค าสัง่: สง่ค าสัง่ short close series S50X12 ทีร่าคา 834 จดุ โดยมเีงือ่นไข วา่ใหค้ าสัง่ซือ้       

ขายดงักลา่ว สามารถจับคูไ่ด ้เมือ่ราคา Last ของ S50X12 มคีา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 

835 
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ตวัอยา่งการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 

 

3. สว่นแสดง 5 Bids – 5 Offers 

แสดงขอ้มลู 5 Bids และ 5 Offers ทีด่ทีีส่ดุในการซือ้ขาย หุน้/อนุพันธท์ีต่อ้งการ 
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เมนู Settings 

 

Settings เป็นเมนูส าหรับการตัง้คา่การใชง้านตา่งๆ ของ Streaming for Android เมีอ่เขา้ใชง้านครัง้แรกระบบจะ

ก าหนดคา่เป็น Default ตัง้ตน้ ทา่นสามารถตัง้คา่ไดต้ามนี้ 

 

1. Save PIN 

เลอืกใหโ้ปรแกรมจ ารหัสการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  เมือ่ท าการสง่ค าสัง่ครัง้ตอ่ไป ผูใ้ชไ้มจ่ าเป็นตอ้งใส่

รหัสการสง่ค าสัง่ซือ้ขายอกี จนกระทัง่ Logout หรอื Session Time Out 

2. Default Position (เฉพาะผูใ้ชท้ีม่บีญัชอีนุพันธเ์ทา่นัน้)  
ส าหรับตัง้คา่ default position ในหนา้การสง่ค าสัง่ซือ้ขายอนุพันธ์ 

 
3. Confirmation Pop-up 

เลอืกใหม้ ีPop-up แสดงขอ้ความยนืยันการซือ้ขาย หากเลอืกใหม้ขีอ้ความยนืยัน เมือ่ท าการสง่
ค าสัง่จะพบหนา้จอ Pop-up ใหย้นืยันการสง่ค าสัง่ 

4. Change Pin 

เปลีย่นรหัสทีใ่ชใ้นการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งใหมข่ึน้มาเพือ่ใหก้รอกและ

ยนืยันรหัสส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้ขายอนัใหม่ 
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5. Change Password 

เปลีย่นรหัส Password ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งใหมข่ึน้มาเพือ่ใหก้รอกและยนืยันรหัส  

Password อนัใหม่ 

  

 

 

 

6. User Manual 

เลอืกเพือ่เปิดคูม่อืการใชง้านโปรแกรม Settrade Streaming for Mobile 


