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การส่ งคาสั่ง ซือ้ /ขาย แบบ SBL บน iPhone
การยืมหุ้นระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ ยมื โดยผู้ให้ ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ยู มื ณ วันที่ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะโอน
หลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้ กบั ผู้ให้ ยืมเมื่อถึงวันครบกาหนด (แต่ละบริ ษัทหลักทรัพย์จะกาหนดเงื่อนไขวันที่คืนแตกต่างกัน โดย
นักลงทุนต้ องทาการยืมหุ้นตามเงื่อนไขของบริ ษัทหลักทรัพย์มาก่อนจึงทาการซื ้อ/ขาย แบบ SBL ได้ )

วิธีการใช้ งาน จะแบ่งออกเป็ น 3 หน้ าจอด้ วยกัน
1. Borrow หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยมื ได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100
2. Return หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
3. Borrow&Short หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ และทาการ Short Sell ทันที
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 Borrow หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นใน SET 50 และ SET 100
วิธีการใช้ งาน
1. กดเลือก Borrow เพื่อทาการยืมหุ้น
2. เลือกรายการหุ้นที่ต้องการยืมใน SET 50 และ SET 100
3. เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการยืมได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการยืมและตามด้ วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
4. หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port ซึง่ จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (จะไม่สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส

ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100 เท่านัน้
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 50
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 100
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag BigLot (ไม่สามารถยืมได้ )
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag XD, XR (ไม่สามารถยืมได้ )
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์

Fee

คือ

Volume

คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถยืมได้

IM

คือ อัตราการกู้ยมื เริ่ มต้ น
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 Return หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
1. กดเลือก Return เพื่อทาการคืนหุ้นที่ได้ ยืมมา
2. เลือกรายการหุ้นที่ต้องการคืนจากรายการ Borrowing Order
3. เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการคืนได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการคืนและตามด้ วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
4. หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port ซึง่ จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (จะไม่สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส

ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Ref. No.
Tran
Date
Symbol

คือ หมายเลขรายการ
คือ รายการที่เกิดการยืม
คือ วันที่ที่เกิดการยืม
คือ หลักทรัพย์ที่ได้ ยืม
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 Borrow&Short หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ และทาการ Short Sell ทันที
1. กดเลือก Borrow&Short เพื่อทาการยืมและ Short Sell ทันที
2. เลือกรายการหุ้นที่ต้องการยืมและ Short Sell ทันทีใน SET 50 และ SET 100
3. เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการยืมและ Short Sell ทันที ได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการยืมและราคาที่ต้องการ จะขาย
Short จากนันตามด้
้
วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
4. หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port ซึง่ จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส

ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100 เท่านัน้
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 50
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 100
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag BigLot (ไม่สามารถยืมได้ )
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag XD, XR (ไม่สามารถยืมได้ )
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์

Fee

คือ

Volume

คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถยืมได้

IM

คือ อัตราการกู้ยมื เริ่ มต้ น
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การส่ งคาสั่ง ซือ้ /ขาย แบบ SBL บน iPAD
การยืมหุ้นระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ ยมื โดยผู้ให้ ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ยู มื ณ วันที่ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะโอน
หลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้ กบั ผู้ให้ ยืมเมื่อถึงวันครบกาหนด (แต่ละบริ ษัทหลักทรัพย์จะกาหนดเงื่อนไขวันที่คืนแตกต่างกัน โดย
นักลงทุนต้ องทาการยืมหุ้นตามเงื่อนไขของบริ ษัทหลักทรัพย์มาก่อนจึงทาการซื ้อ/ขาย แบบ SBL ได้ )

วิธีการใช้ งาน จะแบ่งออกเป็ น 3 หน้ าจอด้ วยกัน
4. Borrow หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยมื ได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100
5. Return หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
6. Borrow&Short หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ และทาการ Short Sell ทันที
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 Borrow หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นใน SET 50 และ SET 100
1.
2.
3.
4.

กดเลือก Borrow เพื่อทาการยืมหุ้น
เลือกรายการหุ้นที่ต้องการยืมใน SET 50 และ SET 100
เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการยืมได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการยืมและตามด้ วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port ซึง่ จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (จะไม่สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส
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ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100 เท่านัน้
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 50
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 100
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag BigLot (ไม่สามารถยืมได้ )
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag XD, XR (ไม่สามารถยืมได้ )
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์

Volume

คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถยืมได้

IM

คือ อัตราการกู้ยมื เริ่ มต้ น

 Return หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
1.
2.
3.
4.

กดเลือก Return เพื่อทาการคืนหุ้นที่ได้ ยืมมา
เลือกรายการหุ้นที่ต้องการคืนจากรายการ Borrowing Order
เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการคืนได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการคืนและตามด้ วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (จะไม่สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส
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ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่ได้ ยืมไปแล้ ว
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Ref. No.
Tran
Date
Symbol
Type
Quantity
Price
Value

คือ หมายเลขรายการ
คือ รายการที่เกิดการยืม
คือ วันที่ที่เกิดการยืม
คือ หลักทรัพย์ที่ได้ ยืม
คือ วันที่ที่เกิดการยืม
คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่ยมื
คือ ราคาทีย่ ืมมา ณ ตอนนัน้
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ทยี่ ืม

 Borrow&Short หน้ าจอแสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ และทาการ Short Sell ทันที
1. กดเลือก Borrow&Short เพื่อทาการยืมและ Short Sell ทันที
2. เลือกรายการหุ้นที่ต้องการยืมและ Short Sell ทันทีใน SET 50 และ SET 100
3. เมื่อเลือกหุ้นทีต่ ้ องการยืมและ Short Sell ทันที ได้ แล้ ว ให้ ใส่จานวนที่ต้องการยืมและราคาที่ต้องการ จะขาย
Short จากนันตามด้
้
วย PinCode เสร็ จแล้ ว กด Submit
4. หากต้ องการดูรายการทีถ่ กู ส่งไปแล้ วนัน้ สามารถดูได้ ในหน้ าของ Port จะแสดงรายการทังหมดที
้
่ถกู ส่งไปยัง
ตลาดฯ
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ส่ วนที่ 1 : จะประกอบด้ วย

คือ สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก
Volume

Price

คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้ โดยกดที่
จะพบหน้ าจอดังนี ้
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ1000 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัง่ เท่ากับ 0
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 100
หมายถึง จานวน Volume เพิ่มทีละ 1000
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ (สามารถกรอกราคาได้ )

Pin (Pincode)

คือ ช่องสาหรับใส่รหัส
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ส่ วนที่ 2 : แสดงรายการหุ้นที่สามารถให้ ยืมได้ ต้ องเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET 50 และ SET 100 เท่านัน้
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 50
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น SET 100
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag BigLot (ไม่สามารถยืมได้ )
คือ การแสดงรายการหุ้นที่อยูใ่ น Flag XD, XR (ไม่สามารถยืมได้ )
ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์

Volume

คือ ปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถยืมได้

IM

คือ อัตราการกู้ยมื เริ่ มต้ น
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