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Program efin Trade+ for Tablet
โปรแกรม EfinTrade Plus Android for Tablet เป็ นโปรแกรมสาหรับซื ้อขายหุ้นและอนุพนั ธ์ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นโดย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการใช้ งานผ่านระบบปฏิบตั ิการ Android ซึง่ รองรับทัง้ Mobile และ Tablet ทาให้ Application มี
ความโดดเด่น ใช้ งานง่าย สะดวกรวดเร็วด้ วยระบบสัมผัสหน้ าจอ รูปแบบการแสดงผลข้ อมูลที่ครบถ้ วน ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถ
ติดตามความเคลือ่ นไหวของภาวะตลาด ราคาหุ้นและอนุพนั ธ์ แบบเรี ยลไทม์ พร้ อมทังส่
้ งคาสัง่ ซื ้อขายได้ ทนั ท่วงที ไม่พลาด
โอกาสการลงทุน
เครื่อง Android ทีส่ ามารถใช้ งานได้
 เครื่ อง Tablet 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+ (Tablet) จาก Play Store ผ่านโทรศัพท์มือถือ, Tablet โดย
 Search หาชื่อโปรแกรม efin Trade+ จาก Play Store และเลือก Download เพื่อทาการติดตังโปรแกรม
้
 เมื่อทาการ ติดตังเสร็
้ จจะเห็น icon

ที่หน้ าจอ Tablet
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Login (หน้ าจอเข้ าสู่ โปรแกรม)
ขันตอนในการเข้
้
าสูโ่ ปรแกรม efin Trade+ for Tablet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกที่ icon efin Trade+ ดังรูป
เลือก Broker ของลูกค้ า
เลือกเมนูการแสดง ให้ เป็ น Tablet Screen
ใส่ Account ของลูกค้ า
ใส่ Password
กดปุ่ ม Login เพื่อทาการเข้ าสูโ่ ปรแกรม efin Trade+ (Tablet)

2
3
4
5
6
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ฟั งก์ ช่ ันของโปรแกรม efin Trade+ for Tablet

เมนูจะอยูด่ ้ านล่างของหน้ าจอ จะประกอบไปเมนูหลักดังนี ้
1. My List
หน้ าจอติดตามสภาวะตลาด
2. Bids
แสดง Best Bid/Offer ของหุ้นนันๆ
้
3. Summary
แสดงภาพรวมราคาต่างๆของหุ้นและอนุพนั ธ์นนๆ
ั้
 Stock In Play
หน้ าจอแสดงราคา Ceiling ถึง Floor ของหุ้นนันๆ
้
 Sale by Price
หน้ าจอรายการซื ้อขายที่ราคาต่างๆ
 Sale by Time
หน้ าจอรายการซื ้อขายตามเวลาต่างๆ
 View OddLot
หน้ าจอแสดงปริ มาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น
4. Market
แสดงภาพรวมของตลาด
5. Buy/Sell
หน้ าจอที่ใช้ สาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย รองรับทังบั
้ ญชีห้ นุ และอนุพนั ธ์
6. Portfolio
แสดงข้ อมูล Portfolio ของลูกค้ า รองรับทังบั
้ ญชีห้ นุ และอนุพนั ธ์
 Portfolio
ประเมินผลกาไร / ขาดทุน
 Holding Chart
กราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น
 Credit
หลักทรัพย์ใน Port
 Total Realize / Profit ผลกาไร / ขาดทุนตามจริ ง
 Confirm Summary สรุปรายการซื ้อ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบ
ั คู่ได้
7. Chart
ใช้ ในการวิเคราะห์การซื ้อ/ขาย หุ้น สามารถใช้ งานได้ ในอุปกรณ์ในระบบ Android

7

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Notification
Ticker
News
Finance
More
Intelligent
Setting
Logout

เป็ นการแจ้ งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
แสดงหุ้นที่เกิดการจับคู่
หน้ าจอสาหรับติดตามข่าวสาร
หน้ าจอสาหรับแสดงงบการเงินอย่างย่อ
สาหรับแสดงเมนูเพิ่มเติม หรื อ จัดการเมนูตา่ งๆ ในหน้ าจอเดียว
สามารถสัง่ การฟั งชัน่ ได้ มากมาย เพียงปุ่ มเดียว
หน้ าจอการตังค่
้ าของโปรแกรม
ออกจากระบบ
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My List (หน้ าจอติดตามสภาวะตลาด)
เพื่อให้ ทราบแนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลีย่ นแปลงปริ มาณและราคาเสนอซื ้อเสนอขายที่
ดีที่สดุ และยังแสดงการจับคูค่ รัง้ ล่าสุดพร้ อมกันไปด้ วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ดและราคาปิ ดของวันทาการก่อน
เพื่อให้ เปรียบเทียบข้ อมูล จะแสดงหน้ าจอดังรู ป

ส่ วนที 1

ส่ วนที 2

ส่ วนที 3

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

กรณีห้ นุ

กรณีอนุพันธ์
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ข้ อมูลของ SET Index จะประกอบไปด้ วย
 Index คือ SET Index ของ SET
 Change คือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
 %Changeคือ การเปลีย่ นแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน
 Value คือ มูลค่าการซื ้อขายของ SET
โดยจะแสดง SET100, SET50, MAI, SETHD สลับกันไป
TFEX แสดงข้ อมูลรวมของ TFEX
ข้ อมูลของ Futures / Options จะประกอบไปด้ วย
 TFEX Vol คือ จานวนสัญญาทังหมดที
้
่จบั คูข่ อง Futures
 OI / Deal (Open Interest / Deal ของ TFEX ทังหมด
้
)
 OI คือ จานวนสัญญาที่เปิ ดอยูท่ งหมดของ
ั้
TFEX
 Deal คือ จานวนครัง้ ที่จบั คูท่ งหมดของ
ั้
TFEX
 Option Vol คือจานวนสัญญาทังหมดที
้
่จบั คูข่ อง Option
 OI (Open Interest ของ Option) คือจานวนสัญญาทีเ่ ปิ ดอยูท่ งหมดของ
ั้
Option
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์
- สาหรับใส่ชื่อย่อ ซึง่ ระบบจะมีตวั ช่วย Auto Fill Symbol ทาให้ สะดวก

กรณีห้ นุ

Last
Change
%Change
Avg (Average)

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้
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Best Bid/Offer 5 อันดับ
Bid Volume
คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
Bid Price
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
Offer Price
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
Offer Volume
คือ ปริ มาณการเสนอขายที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
%Bid/Offer Bar
คือ แสดง % ฝั่ ง Bid/Offer
OpenV (Open Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
%OpenVolume
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ คานวณจาก
(Openvolume/Mainvolume)*100
BuyV (Buy Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
%Buy Volume
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ คานวณจาก
(buyvolume/MainVolume)*100
SellV (Sell Volume)
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
%Sell Volume
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย คานวณจาก
(Sellvolume/MainVolume)*100
Prev.
คือ ราคาปิ ดตลาดของวันทาการก่อนหน้ า
H/L 52 W
คือ ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ / ราคาต่าสุดในรอบ 52 สัปดาห์
High
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
Low
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
Ceil
คือ ราคาที่สงู สุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้ (ราคาเพดาน)
Floor
คือ ราคาที่ต่าสุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้ (ราคาพื ้น)
Flag
คือ เครื่ องหมายทีต่ ิดบนหลักทรัพย์ เช่น DS,NP,NR,SP,XA,XD,XR
Open 1
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า
Open 2
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย
Prj.Close
คือ ราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคาปิ ด (Projected Close)
Prj.Vol
คือ จานวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคูต่ อนตลาดเปิ ด
Expire
คือ วันหมดอายุของหุ้น Warrant
ข้ อมูลการซือ้ ขายล่ าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)
B/S (Buy / Sell)
Volume
Price
Time

คือ Side ที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่ ณ เวลานันๆ
้
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Main Deals
Main Volume
Main Value
Bidlot Deals
Biglot Volume
Biglot Value

คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้

กรณีอนุพนั ธ์

Last
Change
%Change
Avg (Average)
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
%Bid/Offer Bar
OpenV (Open Volume)
%OpenVolume
LongV (Buy Volume)
%Long Volume
Short (Sell Volume)
%Short
OI
Basis

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้
คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ปริ มาณการเสนอขายที่ระดับราคาทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ แสดง % ฝั่ ง Bid/Offer
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ คานวณจาก
(Openvolume/Mainvolume)*100
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ คานวณจาก
(buy volume/MainVolume)*100
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
คือ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย คานวณจาก
(Sell volume/MainVolume)*100
คือ จานวนสัญญาที่เปิ ดอยูท่ งหมดของ
ั้
Futures
คือ ค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Last กับค่า Index ของ SET50
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P.Settle (Previes Settlement)
Settle
High
Low
Ceiling
Floor
P.Close
Multiplier
Open 1/2/3
S50 (Index SET50)
Last (Last Date)

คือ ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาทีม่ ีการ Settlement ทุกวัน
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
คือ ราคาที่สงู สุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาทีต่ ่าสุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาปิ ดของวันทาการ
คือ ตัวคูณของสัญญา
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า /ภาคบ่าย/ภาคเย็น
คือ Index ของ SET50
คือ วันที่สญ
ั ญาหมดอายุ

ข้ อมูลการซือ้ ขายล่ าสุดของอนุพนั ธ์ (Last sale)
B/S (Buy / Sell)
Volume
Price
Time

คือ Side ที่เกิดการจับคูข่ องอนุพนั ธ์นนๆ
ั้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องอนุพนั ธ์นนๆ
ั้
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องอนุพนั ธ์นนๆ
ั้
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่ ณ เวลานันๆ
้

Deals
Volume
Value

คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมด
้
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายทังหมด
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมด
้

ส่ วนที่ 3
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แสดงข้ อมูลราคา ชื่อย่อ ที่ทา่ นสนใจ(Favorites) และ Ranking ต่างๆ ได้ แก่ Most Active Value, Volume, Top Gainer,
Top Loser และ Sector หรื อ Underlying ต่างๆ บนตลาดหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์ ซึง่ แสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์
สาหรับเลือกกลุม่ ข้ อมูลที่ต้องการดู ซึง่ แสดงผลได้ 9 แบบ
1) My Port
2) Favorites
3) SET

6) Options

เป็ นหน้ าจอแสดงข้ อมูล หลักทรัพย์ที่มีอยูใ่ น Port ของผู้ใช้
เป็ นหน้ าจอแสดง หลักทรัพย์ที่ผ้ ใู ช้ สนใจและทาการ Save ไว้ มี ทังหมด
้
5 Favorites
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser, Benefit, Turnover List
, Sector ต่างๆ
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser ,Most Swingและ
Underlying ต่างๆโดยเรี ยงตามตัวอักษร
สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser, Most Swing

7) Warrant

สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser

4) MAI
5) Futures

8) Derivative Warrant สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser
9) %CMPR

ใช้ เพื่อเช็คความผิดปกติของหุ้น ที่มีปริ มารการซื ้อขายในรอบวันปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ 5 วันที่ผา่ นมา

โดยเมนูข้อ 1-8 จะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol
คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ หรื อ สัญญา
Last
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
Chg (Change) คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า *คลิกTitle Bar สลับกับ
คอลัมน์ %Chgได้
%Chg
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
*คลิกTitle Bar สลับกับคอลัมน์ Chgได้
Avg (Average) คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้ *คลิก Title Bar สลับกับ คอลัมน์PO/PC ได้
PO/PC
คือ แสดงราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด (Project Open) / แสดงราคาทีค่ าดว่าจะเป็ นราคา
ปิ ด (Project close) *คลิก Title Bar สลับกับ คอลัมน์ Avg ได้
Volume (Bid) คือ ปริ มาณการเสนอซื ้อของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Bid
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อ
Offer
คือ ราคาฝั่ งเสนอขาย
Volume (Offer) คือ ปริ มาณการเสนอขายของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
%Bid
คือ แสดง %bid ของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
AccVol (Volume) คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ *คลิก Title Bar สลับกับคอลัมน์ AccVal ได้
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AccVal (Value) คือ มูลค่าการซื ้อ/ขาย ของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ *คลิก Title Bar สลับกับคอลัมน์ AccVol ได้

แสดงผลข้ อมูล %CMPR

รายละเอียดข้ อมูลของ %CMPR
Symbol
AVG Vol 5
TradeVol
%CMPR
Prev
Last
Chg (Change)
%Chg

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ หรื อ สัญญา
คือ ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ 5 วันที่ผา่ นมา
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ในรอบวันปั จจุบนั
คือ ตัวเลข % เปรี ยบเทียบระหว่าง AVGVol 5 กับ TradeVolume
คือ ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อน
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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การเพิม่ ชื่อหลักทรัพย์ หรืออนุพนั ธ์ 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
หลักทรัพย์หรื อชื่ออนุพนั ธ์ที่ต้องการแล้ วกดปุ่ ม OK หรื อกด GO ที่แป้นพิมพ์ โดยจะมี Auto Fill Symbol ให้ เพื่อสะดวก
ดังรูป
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4. เมื่อทาการใส่ชื่อหลักทรัพย์หรื อชื่อสัญญาเสร็ จจะได้ ดงั รูป

การแก้ ไขชื่อหลักทรัพย์ หรือชื่ออนุพันธ์
1. แตะตรงชื่อ Symbol ที่ต้องการแก้ ไข จากนันใส่
้ ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้ วกด OK
การลบชื่อหลักทรัพย์ หรือชื่ออนุพนั ธ์
1. แตะตรงแถวทีต่ ้ องการลบ ดังรูป

2. จากนันจะมี
้ กล่องชื่อหุ้นขึ ้นมาดังรูป ให้ กดลบชื่อหุ้น จากนันกด
้ OK
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3. เมื่อลบเสร็ จจะได้ ดงั รูป

Bids (ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายทีด
่ ที สี่ ุ ด 5 อันดับ)
แสดงรายละเอียดการเสนอซื ้อ/เสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหลักทรัพย์ได้ 4 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้ งานสามารถ
เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้ แสดงได้ ด้วยตัวเองทัง้ 4 หลักทรัพย์ ซึง่ แต่ละหน้ าจะแสดงได้ 4 หลักทรัพย์ และ แสดงข้ อมูลแบบ
เรี ยลไทม์ โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่ วนที่1

ส่ วนที่2
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ส่ วนที่ 1 สามารถเลือกให้ Bids แสดงข้ อมูลตาม Favorites 1ที่เลือก โดยกดที่ปมุ่
ส่ วนที่ 2 แสดงข้ อมูลของหลักทรัพย์ หรื ออนุพนั ธ์ที่เลือกไว้ โดยจะแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
Last
Change
%Change

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์
H (High)
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
L (Low)
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
Bid
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
Offer
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
Volume
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อเสนอขายของ Bid และ Offer
%Bid/Offer bar
คือ แสดง %bid /Offer ในรูปแบบ Bar
Openvol (Open Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
BuyVol (Buy Volume)
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
SellVol (Sell Volume)
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย

ข้ อมูลการซือ้ ขายล่ าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)
B/S (Buy / Sell)
คือ Side ที่เกดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Volume
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
Price
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องหลักทรัพย์นนๆ
ั้
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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 สามารถดูข้อมูลได้ ทงตลาดหลั
ั้
กทรัพย์และ
อนุพนั ธ์ โดยแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์

Deal
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อที่ราคานันๆ
้
Buy Vol (Buy Volume) คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
Bid Vol (Bid Volume)
คือ ปริ มาณเสนอซื ้อที่ราคานันๆ
้
Price คือ ราคาที่สามารถซื ้อขายได้ โดยเรี ยงจากราคา Ceiling ถึง Floor
Offer Vol (Offer Volume) คือ ปริ มาณที่เสนอขาย ที่ราคานันๆ
้
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Sell Vol (Sell Volume)
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขายที่ราคานันๆ
้
Deal
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
# (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 สามารถดูข้อมูลได้ ทงตลาดหลั
ั้
กทรัพย์และอนุพนั ธ์ โดยแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์

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

คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อที่ราคานันๆ
้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขายที่ราคานันๆ
้
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Deal (ฝั่ งขาย)
คือ จานวนครัง้ ทีเ่ กิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
Volume
คือ ปริ มาณเกิดการซื ้อขายที่ราคานันๆ
้
Value
คือ มูลค่าที่เกิดการซื ้อขายที่ราคานันๆ
้
กราฟแท่ง(Volume Analysis)คือ แสดง volume ของการซื ้อ/ขาย ใช้ สาหรับวิเคราะห์ต้นทุนราคาของหลักทรัพย์
นันๆ
้
- สีมว่ ง คือ ปริ มาณการขาย
- สีส้ม คือ ปริ มาณการซื ้อ
- สีขาว คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาOpen

 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 สามารถดูข้อมูลได้ ทงตลาดหลั
ั้
กทรัพย์และอนุพนั ธ์ โดยแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์
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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

 View OddLot (รายการข้ อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
คือการดูปริมาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่ มีปริ มาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึง่ จะมีคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ ขายของกระดาน
เศษหุ้นเช่นเดียวกัน
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OddLot Last
OddLot Chg
OddLot %Chg
OddLot Avg
OddLot Low
OddLot High
OddLot Prev
OddLot Ceiling
OddLot Floor
Odd Deal
Odd Volume
Odd Value
OddLot Mkt Vol
OddLot Mkt Val

คือ ราคาซื ้อ/ขาย ล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อ/ขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อ/ขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ของเศษหุ้น
คือ ราคาต่าสุด
คือ ราคาสูงสุด
คือ ราคาปิ ดเมือ่ วันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาเพดาน
คือ ราคาพื ้น
คือ จานวนรายการซื ้อ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
คือ มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้

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
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Market Information (ภาพรวมของตลาด)
แสดงข้ อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเลือ่ นไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวมทังดั
้ ชนีของ Sector และ Industry
แบบเรี ยลไทม์ จะสามารถแสดงข้ อมูลได้ 3 หน้ าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ ายมือโดยจะแบ่งหน้ าจอออกเป็ น 2 ส่วน

ส่ วนที่1

ส่ วนที่2

ส่ วนที่ 1 จะแสดงข้ อมูลดังนี ้
SET Prev.
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 Prev.
SET50 Index
SET50 Chg (SET50 Change)
SET50 % Chg (SET50 %Change)
High
Low

คือ ดัชนีปิดเมื่อวานของ SET50
คือ ดัชนีลา่ สุดของ SET50
คือ ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีปิดเมื่อวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของดัชนีแสดงในรูปของเปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาดัชนีสงู สุดของวันทาการของ SET50
คือ ราคาดัชนีตา่ สุดของวันทาการของ SET50
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SET100 Prev.
SET100 Index
SET100 Chg (SET100 Change)
SET100 % Chg (SET100 %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

MAI Prev.
MAI Index
MAI Chg (MAI Change)
MAI % Chg (MAI %Change)
High
Low
SETHD Prev.
SETHD Index
SETHD Chg (SETHD Change)
SETHD % Chg (SETHD %Change)
High
Low

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

มูลค่ าการซือ้ ขายของตลาด

Main Volume
Main Value
Main %Value

คือ ปริ มาณการซื ้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)
คือ มูลค่าการซื ้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)
คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main)
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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)
Up
Down
UnChg (UnChange)
SET50
SET100
MAI
Tick
Trin

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
ราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน (หน่วยพันบาท)
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ ้นเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาตา่ ลงเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลีย่ นแปลง
คือ ดัชนีราคา SET50
คือ ดัชนีราคา SET100
คือ ดัชนีราคา MAI
คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้ มของดัชนีตลาด
คือ ดัชนีการซื ้อ/ชาย (Trading Index)

ส่ วนที่ 2 จะแสดงข้ อมูลของ Sector, Industry และ Market Status ของตลาดอนุพนั ธ์
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Sector

Symbol
Prev.
Last
Chg (Change)
%Chg
Volume
Value
%Mkt

คือ ชื่อกลุม่ อุสาหกรรม
คือ ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรม
คือ ผลต่างของราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรมเทียบกับราคาปิ ดของกลุม่ อุสาหกรรมของวันทา
การก่อนหน้ า
คือ ผลต่างของราคาซื ้อ/ขายล่าสุดของกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับราคาปิ ดของกลุม่ อุตสาหกรรมของวันทา
การก่อนหน้ า คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายของกลุม่ อุตสาหกรรม
คือ มูลค่าการซื ้อขายของกลุม่ อุสาหกรรม
คือ มูลค่าการซื ้อขายคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์

Industry

Symbol
คือ ชื่อกลุม่ อุสาหกรรม
Last
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรม
Chg (Change) คือ ผลต่างของราคาซื ้อขายล่าสุดของกลุม่ อุสาหกรรมเทียบกับราคาปิ ดของกลุม่ อุสาหกรรมของวันทา
การก่อนหน้ า
%Chg
คือ ผลต่างของราคาซื ้อ/ขายล่าสุดของกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับราคาปิ ดของกลุม่ อุตสาหกรรมของวันทา
การก่อนหน้ า คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
Volume
คือ ปริ มาณการซื ้อ/ขายของกลุม่ อุตสาหกรรม
Value
คือ มูลค่าการซื ้อขายของกลุม่ อุสาหกรรม
%Mkt
คือ มูลค่าการซื ้อขายคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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TFEX-Market State

Market
Description
Market State

คือ ชื่อย่อ
คือ ชื่อเต็ม
คือ Status ของตลาดอนุพนั ธ์

Buy/Sell (คาสั่งซือ้ /ขาย)
การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นเรื่ องหลักสาคัญของระบบนี ้ ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้ วยระบบก่ อนในระดับ
หนึง่ ว่าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ หรื อไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์จะแสดงหน้ าจอดังรูป

กรณีห้ นุ

ส่ วนที่1

ส่ วนที่2

ส่ วนที่3
ส่ วนที่4
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ส่ วนที่ 1 จะประกอบด้ วย

Last
Change
%Change
Avg (Average)
Bid
Offer
Volume
OpenV (Open Volume)
BuyV (Buy Volume)
SellV (Sell Volume)
Prev
High
Low
Ceil
Floor
H/L 52W
Open1
Open2
Prj.Close (Projected Close)
Prj.Vol

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
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อเสนอขายของ Bid และ Offer
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
คือ ราคาปิ ดตลาดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
คือ ราคาทีเ่ กิดการซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
คือ ราคาที่สงู สุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาทีต่ ่าสุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ / ราคาต่าสุดในรอบ 52 สัปดาห์
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า
คือ ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย
คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาปิ ด
คือ จานวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคูต่ อนตลาดเปิ ด

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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ส่ วนที่ 2 หน้ าจอส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
รองรับ Bar Trade ทังหมด
้
3 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
เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ต้องการความรวดเร็ วในการส่งคาสัง่ โดยพิมพ์ชื่อหุ้น / Volume /Price จากนันกรอก
้
Pin code แล้ วส่ง
คาสัง่ ได้ ทนั ที

Bar Trade แบบที่ 3 Auto Volume (รองรับเฉพาะบัญชี Cash, Cash Balance)
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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Side
Buy Limit, PP
On Hand
Volume
Price
Validate

Cond.

Publish
Pin (Pincode)

คือ Buy = คาสัง่ ซื ้อ, Sell = คาสัง่ ขาย, Short = คาสัง่ ยืม, Cover = คาสัง่ คืน
คือ วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้
คือ จานวนหุ้นที่สามารถขายได้
คือ สาหรับส่งหุ้นกองทุน NVDR
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume ได้
คือ ราคาทีต่ ้ องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Price ได้
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 แสดงรายการคาสั่ งซื้อขาย

Order No.
B/S (Buy/Sell)
Symbol
TTF

คือ หมายเลขรายการซื ้อขายที่สง่ คาสัง่
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น B แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ ชื่อหลักทรัพย์ของรายการซื ้อขาย
คือ หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผา่ นบริ ษัทสมาชิก
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"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
Volume
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายนันๆ
้
Price
คือ ราคาของรายการซื ้อขายนันๆ
้
Matched
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
Publish
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
St (Order Status)
คือ Status Order ของรายการซื ้อขายนันๆ
้
Time
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่
Quote
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
Deal Info แสดงรายละเอียดของรายการซื ้อขายนันๆ
้

Order No.
Side
Symbol
Volume
Price
Published
Condition
Quote

Quote Time
Matched
Entry ID
Canceller
Cancel Time
Type
Terminal
Reject Desc

คือ หมายเลขรายการซื ้อขายที่สง่ คาสัง่
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น B แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ ชื่อหลักทรัพย์
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายของ Order นันๆ
้
คือ ราคาของรายการซื ้อขายของ Order นันๆ
้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
คือ เงื่อนไขของคาสัง่ ได้ แก่ IOC, FOK
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่ง Start หรื อหมายถึงยังไม่ได้
การยืนยัน)
คือ เวลาทีค่ าสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
คือ ผู้ที่ทาการส่งคาสัง่
คือ ผู้ที่ทาการยกเลิกคาสัง่
คือ เวลาที่ทาการยกเลิกคาสัง่
คือ เป็ นคาสัง่ ชนิดใด (Order After close, ATO, ATC, Normal)
คือ คาสัง่ ถูกส่งมาทางใด
คือ Message Rejected
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ข้ อมูลการจับคู่
Volume
Price
Time

คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคู่
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่

ใช้ สาหรับยกเลิกคาสัง่

ส่ วนที่ 4

Trading A/C
Equity

คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
คือ ประเภทบัญชีของลูกค้ า
คือ ปุ่ มที่สามารถกดสลับบัญชีตา่ งๆ ดังรูป
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กรณีอนุพันธ์

ส่ วนที่2

ส่ วนที่2

ส่ วนที่2
ส่ วนที่2
ส่ วนที่ 1 ประกอบด้ วย
Last
Change
%Change
Avg (Average)
Bid
Offer
Volume
OpenV (Open Volume)
LongV (Buy Volume)
Short (Sell Volume)
P.Settle (Previous Settlement)
Basis
High
Low
Ceil
Floor
Open1

คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์
คือ ราคาซื ้อขายเฉลีย่ ของวันนัน้
คือ ราคาฝั่ งเสนอซื ้อทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับ
คือ ราคาฝั่ งเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อันดับ
คือ จานวน Volume ที่มีการเสนอซื ้อเสนอขายของ Bid และ Offer
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูต่ อนตลาด Open
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งซื ้อ
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องฝั่ งขาย
คือ ราคาปิ ดของวันทาการก่อนหน้ า
คือ ค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Last กับค่า Index ของ SET50
คือ ราคาที่ซื ้อขายสูงสุดของวันทาการ
คือ ราคาทีซื ้อขายตา่ สุดของวันทาการ
คือ ราคาที่สงู สุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาทีต่ ่าสุดที่สามารถทาการซื ้อขายได้ ของหลักทรัพย์นนั ้
คือ ราคาเปิ ดของวัน ภาคเช้ า
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Open2
Open3
Settle
รายการจับคู่ล่าสุด
B/S (Buy / Sell)
Volume
Price
Time

คือ ราคาเปิ ดของวัน ภาคบ่าย
คือ ราคาเปิ ดของวัน ภาคค่า
คือ ราคาที่มกี าร Settlement ทุกวัน
คือ Side ที่เกิดการจับคูข่ องสัญญานันๆ
้
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคูข่ องสัญญานันๆ
้
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคูข่ องสัญญานันๆ
้
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่ ณ เวลานันๆ
้

ส่ วนที่ 2 การส่ งคาสั่ง

Line Available
EE (Excess Equity)
Side
Volume
Price
Type

คือ วงเงินคงเหลือ
คือ สินทรัพย์คงเหลือ
คือ ประเภทของคาสัง่ (Long=คาสัง่ ซื ้อ /Short=คาสัง่ ขาย)
คือ จานวนหลักทรัพย์ทตี่ ้ องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Volume
คือ ราคาที่ต้องการส่งคาสัง่ สามารถเปลีย่ นการป้อนค่า Price ได้
คือ ลักษณะของราคา
คาสัง่ ซื ้อขายที่ระบุราคาเสนอซื ้อหรื อขาย
Limit
Special Market (MP)
จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ ด้ มากกว่า 1
ระดับราคา) หากมี Unmatched Qty ระบบจะตังเป็
้ น Limit order
ณ ราคาที่ดกี ว่า Last Traded Price 1 tick
Market Order (MO) จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หากมี Unmatched
Qty ระบบจะยกเลิกคาสัง่ นันทั
้ นที
Market to Limit (ML) จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูร่ ะดับราคา
เดียว) หากมี unmatched Qty ระบบจะตังเป็
้ น Limit order ที่
ราคาเท่ากับ Last Traded Price

36

Validity

คือ ประเภทของคาสัง่ ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
Day
คาสัง่ ซื ้อขายที่มีผลในระบบซื ้อขายภายในวันที่สง่ คาสัง่
FAK

FOK

Position
PubV(PublishVolume)

คาสัง่ ซื ้อขายที่กาหนดให้ จบั คูก่ ารซื ้อขายทันที และหากไม่สามารถจับคูก่ าร
ซื ้อขายได้ เลย หรื อจับคูไ่ ด้ บางส่วน และมีจานวนเสนอซื ้อขายเหลืออยู่
บางส่วน ให้ ยกเลิกการเสนอซื ้อขายที่ยงั จับคูไ่ ม่ได้ นนทั
ั ้ นที
คาสัง่ ซื ้อขายที่กาหนดให้ จบั คูก่ ารซื ้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคูก่ าร
ซื ้อขายดังกล่าวได้ ทงหมดตามจ
ั้
านวน ให้ ยกเลิกการเสนอซื ้อขายนันทั
้ นที

คือ สถานะของคาสัง่ ถ้ า Open = สถานะเปิ ด, Close = สถานะปิ ด
คือ ปริ มาณสัญญาที่ต้องการทยอยส่งจนกระทัง่ เท่ากับจานวน Volume ที่กาหนด
คือ การส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบ Stop Order (คาสัง่ ซื ้อขายทีใ่ ห้ การเสนอซื ้อขาย ณ ราคาตลาดมีผลใน
ระบบซื ้อขาย เมื่อราคาตลาดขณะนันเคลื
้ อ่ นไหวมาถึงเงื่อนไขราคาที่กาหนด) โดยการทาเครื่ อง
หมายถูกที่หน้ า Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอเพิม่ เพื่อให้ ทา่ นป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของการส่งคาสัง่ ตามหน้ าจอดังนี ้
1

2

3

1. Symbol
2. Condition

PIN

คือ สัญญาที่ต้องการให้ ตรวจสอบ
คือ รูปแบบของเงื่อนไข ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
Bid >= หมายถึง ราคาเสนอซื ้อมากกว่า หรื อเท่ากับ
Bid <= หมายถึง ราคาเสนอซื ้อน้ อยกว่า หรื อเท่ากับ
Ask >= หมายถึง ราคาเสนอขายมากกว่า หรื อเท่ากับ
Ask <= หมายถึง ราคาเสนอขายน้ อยกว่า หรื อเท่ากับ
Last >= หมายถึง ราคาล่าสุดมากกว่า หรือเท่ากับ
Last <= หมายถึง ราคาล่าสุดน้ อยกว่า หรือเท่ากับ
3. Price
คือ ราคาของตราสารอนุพนั ธ์ที่จะใช้ เป็ นเงื่อนไข
คือ รหัสสาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
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ส่ วนที่ 3 แสดงรายการคาสั่ งซื้อขาย

Order No.
Pos (Position)
L/S (Long / Short)
Symbol
Volume
Price
Matched
Publish
Status
Time
Quote

คือ หมายเลขรายการซื ้อขายที่สง่ คาสัง่
คือ สถานะของคาสัง่ (Open/Close)
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น L แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ ชื่อหลักทรัพย์ของรายการซื ้อขาย
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ ราคาของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
คือ Status Order ของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ เวลาที่สง่ คาสัง่
คือ ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว

Deal Info แสดงรายละเอียดของรายการซื ้อขายนันๆ
้

Order No.
Side
Symbol
Volume
Price
Entry ID
Validate
Type
Quote Time
Matched

คือ หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คือ L = Long, S=Short
คือ ชื่ออนุพนั ธ์
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ ราคาของรายการซื ้อขายนันๆ
้
คือ ผู้ที่ทาการส่งคาสัง่
คือ เงื่อนไขในการส่งคาสัง่
คือ ชนิดของรายการซื ้อขาย
คือ เวลาที่ราการซื ้อขายถึงตลาด
คือ จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
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Stop Series
Stop Price
Stop Cond (Stop Condition)
Cancel Time
Canceller
Reject
ข้ อมูลการจับคู่
Volume
Price
Time

คือ ชื่อสัญญาที่ใช้ ในการ Stop Order
คือ ราคาทีใ่ ช้ ในการ Stop Order
คือ เงื่อนไขที่ต้องการ Stop Order
คือ เวลาที่ทาการยกเลิกคาสัง่
คือ ผู้ที่ทาการยกเลิกคาสัง่
คือ ข้ อความที่เกิดการ Rejected
คือ ปริ มาณที่เกิดการจับคู่
คือ ราคาทีเ่ กิดการจับคู่
คือ เวลาทีเ่ กิดการจับคู่

ส่ วนที่ 4
Trading A/C
Derivative

คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
คือ ประเภทบัญชีของลูกค้ า
คือ ปุ่ มที่สามารถกดสลับบัญชีตา่ งๆ ดังรูป
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การยกเลิกคาสั่ง
1. สามารถยกเลิก (Cancel) คาสัง่ ซื ้อขาย ที่ยงั ไม่ถกู จับคู่ หรื อยังจับคูไ่ ม่หมดได้ โดยการเลือกคลิกเลือก Order ที่ต้องการ
ให้ Order แสดงแถบสีเทา
2. จากนันกดปุ่
้
ม
เพื่อทาการยกเลิกคาสัง่ นันๆ
้ จะมี Message ยืนยันการส่งคาสัง่ ดังรูป

3. เมื่อทาการยกเลิกคาสัง่ เสร็ จจะได้ หน้ าจอดังรูป

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

ใช้ สาหรับ Re-load ข้ อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
ใช้ สาหรับแสดงรายละเอียดของรายการซื ้อขายนันๆ
้
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Portfolio (พอร์ ตการลงทุนและข้ อมูลบัญชีซื้อขาย)
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
 Holding Chart
เป็ นกราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดง
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย Sector
 Credit
หลักทรัพย์ในพอร์ ต (จะแสดงเฉพาะบัญชี Credit Balance)
 Total Realize / Profit
ผลกาไร/ขาดทุนตามจริง
 Confirm Summary
สรุปรายการซื ้อ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบั คูไ่ ด้
กรณีห้ นุ

Portfolio (ประเมินผลกาไร / ขาดทุน)
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นในพอร์ ตของผู้ใช้ เมื่อเทียบกับราคาของหุ้นทีเ่ กิดการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ าย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Last Sale)
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Portfolio
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
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
OnHand
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่ Matched)
คานวณจาก Onhand=Start today + Matched Buy today – Volume Sale today
Sellable
คือ จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ ขายได้ โดยไม่ Short Sale คานวณจาก
Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today
Average
คือ ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
Last
คือ ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
Cost
คือ ต้ นทุนของการซื ้อหุ้น (คานวณจาก Shares * Average)
Current Value คือ มูลค่าปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ามี (คานวณจาก Shares * Last)
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
%Unreal
คือ คานวณได้ ดงั นี ้ (Unreal P/L / Cost) * 100
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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Holdings Chart
เป็ นกราฟแท่งแสดงเปอร์ เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย Sector

รายหุ้น

รายSector

Credit (หลักทรั พย์ ในพอร์ ต)
เพื่อแสดงข้ อมูลภายในพอร์ ตลูกค้ า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลือ และจานวนหุ้น เป็ นต้ น
สาหรับ DST

ส่ วนที่1

ส่ วนที่2
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Credit
ส่ วนที่ 1
Account
คือ เลขที่บญ
ั ชีของลูกค้ าและชื่อของลูกค้ า
Trader
คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดแู ล
Acc Type
คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ า
‘C’ :บัญชีเงินสด (Cash Balance, Cash)
‘B’ :บัญชีเครดิตบาแลนซ์
VIP
คือ เครื่ องหมาย Flag ที่ลกู ค้ าคนนี ้ติด
Credit Type
คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้ า
‘1’ : Regular Credit
การซื ้อจะพิจารณาที่วงเงินซื ้อ
การขายจะพิจารณาจานวนหุ้นในพอร์ ท
‘2’ : Credit Line
การซื ้อจะพิจารณาทีว่ งเงินซื ้อ
การขายจะพิจารณาที่วงเงินขาย
‘3’ : Total Exposure
การซื ้อและขายจะพิจารณาทีว่ งเงินรวม
Cust Type
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
Credit Line
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ นลูกค้ าระดับใด
การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณีอนุมตั วิ งเงินซื ้อ/ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการอนุมตั ิ (Approve) จะใช้
Field นี ้ในการคานวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมตั ิได้ = Credit Line * Percent
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สาหรับลูกค้ า Cash เมื่อทาการขาย
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)
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Equity
Excess Equity
PP
ส่ วนที่2
Margin Rate
Loan Limit
Excess Equity
Mark EE
MM%
Equity
MR
ASSET
Cash Balance
LMV
Colleteral
LIABILITIES
Loan
SMV

คือ ทรัพย์สนิ รวมของลูกค้ า
คือ ทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้ า
เป็ นยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ อานาจการซื ้อ (Purchasing Power)
คือ เพื่อลดอัตราความเสีย่ งของ Broker ให้ น้อยลง เพราะเนื่องจากลูกค้ าแต่ละคนมีเครดิตไม่เท่ากัน ดังนัน้
จึงมีการนาค่าของ Adjust Margin Rateมาทาการคานวณด้ วยในการตัดและการคืนวงเงินให้ 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 ทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้ า
เป็ นยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ เป็ นค่าของ EE ณ ปั จจุบนั = Eq – MR
คือ มูลค่าหลักทรัพย์ทตี่ ้ องดารงไว้
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 Stock)

CALL & FORCE
Call
คือ ลูกค้ าที่จะต้ องเรี ยกหลักทรัพย์ค ้าประกันเพิ่ม
Force
คือ ลูกค้ าที่จะต้ องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชี
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สาหรับ Freewill

ส่ วนที่1

ส่ วนที่1

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Credit
ส่ วนที่ 1
Account
คือ เลขที่บญ
ั ชีลกู ค้ า และชื่อลูกค้ า
Trader
คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดแู ล
Acc Type
คือ ชนิดบัญชีของลูกค้ า
C = Cash Account
A = Cash Margin Account
M = Maintenance Margin
B = Credit Balance
H = Cash Balance
I = Internet
Credit Type
คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้ า
1 = Premium
2 = Regular
3 = Sell Only
4 = Total Explosure
5 = Extend Premier
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PP

6 = Credit Line
7 = Cash Balance
8 = Credit Balance
9 = Credit Balance (Temp Account)
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 นลูกค้ าระดับใด
การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณีอนุมตั วิ งเงินซื ้อ/ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการอนุมตั ิ (Approve) จะใช้
Field นี ้ในการคานวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมตั ิได้ = Credit Line * Percent
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สาหรับลูกค้ า Cash เมื่อทาการขาย
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
้
(Equity = Buy Limit + Total Current Value)
คือ ทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้ า
เป็ นยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เท่านัน้
คือ อานาจการซื ้อ (Purchasing Power)

ส่ วนที่ 2
Acc EE
BCrd 50%
BCrd 60%
BCrd 70%
Assets
MR
Call Force
Shortage Force

คือ ส่วนต่างของ equity ลูกค้ าทีม่ ีอยูจ่ ริ งกับระดับ equity ที่ต้องการ ซึง่ จะใช้ เป็ นตัวกาหนด
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
คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ ต้องการ Force
คือ มูลค่าที่ต้อง force ให้ ถึงอัตรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL

Cust Type

Credit Line

Equity
Excess Equity
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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 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 ถึงระดับที่โบรกเกอร์ ต้องการ
คือ จานวนวงเงินที่สามารถถอนได้
คือ อัตรามาร์ จิ ้น
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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 / Profit
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
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 (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
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"2": รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
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 ้
S/C Avg
คือ ราคาเฉลีย่ ในการขายหรื อการ Cover Short ต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
Cost Avg
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
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
Real P/L
คือ มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้
Real P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount
Confirm Summary (สรุ ปรายการซือ้ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จับคู่ได้ )
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตามหุ้นเฉพาะ ที่จบั คูไ่ ด้ เรียบร้ อยแล้ ว โดยแยกตาม Side B / S
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Confirm Summary
Side
คือ B = ซื ้อหุ้น , S= ขายหุ้น
Symbol
คือ ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
TTF
คือ สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
Volume
คือ จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
Price
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
Amount
คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลีย่
Comm+Vat
คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ
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
กรณีอนุพันธ์

ส่ วนที่1

ส่ วนที่2
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ส่ วนที่ 1 แสดงข้ อมูลของลูกค้ าและวงเงิน
Customer Name
คือ ชื่อลูกค้ า
Trader
คือ หมายเลขของผู้ดแู ล
Customer Type
คือ ชนิดลูกค้ า
‘C’ :ลูกค้ าของโบรกเกอร์
‘P’ :พอร์ ทของโบรกเกอร์
‘F’ :ลูกค้ าต่างชาติของโบรกเกอร์
‘M’ :กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ าของซับโบรกเกอร์
‘S’ :พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ :ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรกเกอร์
Account Type
คือ ประเภทบัญชีลกู ค้ า
Credit Line
คือ วงเงินเครดิตเริ่ มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชี
Deposit Withdraw
คือ จานวนวงเงินที่ลกู ค้ าทาการเพิ่มวงเงินเข้ ามาในวันนัน้
Line Available
คือ วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้
Prev Cash Bal
คือ Cash balance (Previous) คือ วงเงิน Cash balance ต้ นวันของลูกค้ าที่สง่ มาจาก BSB
(ไม่เปลีย่ นแปลงตลอดทังวั
้ น)
Cash Bal (CashBalance)
คือ จานวนเงินสดทีค่ งเหลืออยูจ่ ริงในบัญชี
Commission+Vat
คือ ค่าคอมมิสชัน่ +ค่า Vat
Equity Balance
คือ มูลค่าสินทรัพย์ทงหมด
ั้
EE (Excess Equity)
คือ สินทรัพย์คงเหลือที่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ หลังหักเงินประกัน
Unrealize P/L
คือ มูลค่ารวมกาไร/ขาดทุน
Margin Balance
คือ มูลค่าของหลักประกัน
Call Force Flag / Amount
คือ เครื่ องหมายแสดงถึงสถานะของ Port / Amt (Amount) จานวนเงินประกันจะประด้ วยดังนี ้
Normal
สถานะทางบัญชีปกติ
Call
สถานะทางบัญชีจะต้ องเพิ่มเงินประกัน
Force
สถานะทางบัญชีจะต้ องเพิ่มเงินประกัน หรื อต้ องบังคับให้ ปิดสัญญา
ส่วนที่ 1
Previous Equity Balance
= วงเงินทังหมดที
้
่ลกู ค้ ามี ณ ต้ นวัน
Previous Cash Balance+Previous Floating P&L
Previous Excess Equity Balance
= จานวนเงินสดที่ลกู ค้ าสามารถถอนเงินได้ ในระบบ BSB โดยที่ระบบ DTS
ค่านี ้จะไม่เปลีย่ นแปลงตลอดทังวั
้ น และไม่พ้นยอด Outstanding Order
Previous Cash Balance+Previous Floating P&L-Previous Margin
Balance
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Previous Unrealized P/L

=

Previous Margin Balance

=

Previous CallForce Flag/Amount

=

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

=
=

Current(Expected) Unrealized P/L
Current(Expected) Margin
Balance
Current(Expected) CallForce
Flag/Amount
Current(Port) Equity Balance
Current(Port) Excess Equity
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 เพื่อให้ 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
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 ทีม่ ีอยูใ่ 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 Field"Mark To Market"ของลูกค้ าคนนันๆ
้ = "Y"ระบบจะ
ปรับเปลีย่ นวิธีคดิ คานวณ Current Excess Equity Balance
โดยรวม Current Unrealized P&L ไปในสูตรการคานวณ
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Current(Port) Unrealize P/L
Current(Port) Margin Balance

=
=

Current(Port) CallForce
Flag/Amount

=

(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

ส่ วนที่ 2 แสดง Port ของลูกค้ า
Portfolio (Cost)

Symbol
L/S (Long / Short)
Onhand
Sellable
Cost Avg
Last
Amount
Mkt Val
Unreal P/L
%Unreal
Real P/L

คือ ชื่อตราสารอนุพนั ธ์
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น L แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่ Matched)
คือ จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ ขายได้
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ มูลค่าของตราสารอนุพนั ธ์ที่ซื ้อมา
คือ มูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ในตลาด
คือ เปรี ยบเทียบปริ มาณกาไร / ขาดทุน ตามจริ ง ตังแต่
้ ซื ้อมาจนถึงปั จจุบนั
คือ กาไรหรื อขาดทุนของสัญญาเทียบกับราคาตลาด คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ กาไร / ขาดทุนทีเ่ กิดจากการขายสัญญาในวันนัน้
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Portfolio (Settlement)

Symbol
L/S (Long / Short)
Onhand
Sellable
Price Avg
Last
Amount
Mkt Val
Unreal P/L
%Unreal
Real P/L

คือ ชื่อตราสารอนุพนั ธ์
คือ Side ที่ทาการส่งคาสัง่ ถ้ าหากส่งคาสัง่ ซื ้อจะเป็ น L แต่ถ้าส่งคาสัง่ ขายจะเป็ น S
คือ จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่ Matched)
คือ จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ ขายได้
คือ ราคาเฉลีย่ ในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุด
คือ มูลค่าของตราสารอนุพนั ธ์ที่ซื ้อมา
คือ มูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ในตลาด
คือ เปรี ยบเทียบปริ มาณกาไร / ขาดทุน ตามจริ ง ตังแต่
้ ซื ้อมาจนถึงปั จจุบนั
คือ กาไรหรื อขาดทุนของสัญญาเทียบกับราคาตลาด คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
คือ กาไร / ขาดทุนทีเ่ กิดจากการขายสัญญาในวันนัน้
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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 Hollow Candles
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5. การใส่ Indicator สาหรับวิเคราะห์ ห้ นุ
ให้ กดไปที่ปมุ่ Indy แล้ วเลือกใส่ Indicator ตัวที่ต้องการ

60

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

แตะไปที่เส้ 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

66

Horizontal เส้ นตรงแนวนอน
วิธีการใช้ งาน
 เมื่อกดที่ Horizontal แล้ ว จะเห็นว่ามีเส้ นตัดสีขาวจางๆ ให้ ใช้ นิ ้วทีแ่ ตะค้ างไว้ ที่กราฟ แล้ วลากนิ ้วไปยังแนวที่ต้องการ
 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
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วิธีการลบ Trend Line
แตะไปที่เส้ 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

N
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Notification
เป็ นการแจ้ งเตือนราคาได้ ทงหุ
ั ้ ้ น และอนุพนั ธ์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลบนมือถือในระบบ Android
แบ่งออกเป็ 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 เงือนไขการแจ้ 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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Ticker (รายการซือ้ ขายระหว่ างวัน)
เป็ นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็ นอย่างไร การจับคูค่ รัง้ ล่าสุดของตลาด ฯ เป็ นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ ใน
ราคา และปริ มาณเท่าใด เป็ นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื ้อหรื อการเคาะขาย สามารถดูได้ ทงตลาดหลั
ั้
กทรัพย์และตลาด
อนุพนั ธ์ แสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ โดยจะสามารถเลือกการแสดงได้ 3 แบบดังนี ้
ALL

แสดงรายการซื ้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์พร้ อมกัน โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนแรกจะแสดงข้ อมูล
หลักทรัพย์ และส่วนหลังสุดจะแสดงข้ อมูลรายการซื ้อ/ขายของอนุพนั ธ์

ซึ่งจะประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
Symbol
B/S
Volume
Price
Chg (Change)
%Chg

คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ หรื อสัญญา
คือ รายการที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อหรื อขายโดยที่ หากเป็ นการซื ้อจะแสดง B และหากเป็ นการขายจะแสดง S
คือ ปริ มาณของรายการซื ้อขายทีเกิดขึ ้น
คือ ราคาของรายการซื ้อขายที่เกิดขึ ้น
คือ ผลต่างของราคาซื ้อขายล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดทาการเมื่อวาน *คลิกสลับกับคอลัมน์ %Chgได้
คือ คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ *คลิกTitle
Bar สลับกับคอลัมน์ Chgได้
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SET

แสดงรายการซื ้อขายล่าสุดเฉพาะของหลักทรัพย์

TFEX แสดงรายการซื ้อขายล่าสุดของอนุพนั ธ์
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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

4. คลิกหัวข้ อข่าว จะlink ไปหน้ าข่าวของหุ้นนันๆ
้ ดังงภาพ
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Finance (หน้ าจอสาหรับแสดงงบการเงินอย่ างย่ อ)
ใช้ สาหรับดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 3 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 Profit Margin(M฿)
EPS(Baht)
P/E
PEG Ratio P/E
P/BV
DPS
Oper Cash Flow(M฿)
Invest Cash Flow(M฿)
Finance Cash Flow(M฿)

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 เป็ นกี่เท่าของการเติบโต
คือ ราคาหุ้นเป็ นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี
คือ เงินปั นผลต่อหุ้น
คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน
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Intelligent
เป็ นเมนูที่ถกู ออกแบบมาเพือ่ อานวยความสะดวกที่สามารถสัง่ การฟั งชัน่ ได้ มากมาย เพียงปุ่ มเดียว (รองรับเฉพาะหุ้นเท่านัน)
้

เมนู Intelligent ประกอบไปด้ วยรายละเอียดดังนี ้
 ภายในเมนู Intelligent คือ
Symbol
คือ ชื่อหุ้นที่กาลังดูอยูใ่ นหน้ า My List
Last
คือ ราคาซื ้อขายล่าสุดของหุ้นที่กาลังดูอยูใ่ นหน้ า My List
Chg
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ า ของหุ้นที่กาลังดูอยูใ่ นหน้ า
My List
%Chg
คือ ผลต่างราคาซื ้อขายครัง้ ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้ าโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของหุ้น
ที่กาลังดูอยูใ่ 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
 เมนู Sell
คือ เมื่อกดที่เมนูนี ้จะเชื่อมโยงมายังหน้ า Buy/Sell และจะทาการตังค่
้ า Bar Trade ให้ พร้ อมสาหรับ
การส่งคาสัง่ “ขาย” โดยนาชื่อหุ้นจากเมนู Intelligent มาใส่ในช่อง Symbol
 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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More
เป็ นหน้ าจอทีใ่ ช้ สาหรับจัดการเมนูตา่ งๆ ในโปรแกรม efin Trade Plus สามารถทาได้ โดย
- เลือกที่เมนู More จะแสดงเมนูทงหมดภายในโปรแกรม
ั้
1. คลิกเลือกกล่อง หน้ าเมนูที่ต้องการจัดเรี ยงลาดับใหม่ (คลิกส่วนอืน่ จะเลือ่ นเมนูไม่ได้ )
2. เลือ่ นขึ ้น-ลง เพื่อเปลีย่ นตาแหน่งเมนูได้ ตามต้ องการ

3.

เมนูจะเลือ่ นอยูใ่ นตาแหน่งที่ต้องการ ดังรูป
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Setting (การตัง้ ค่ า)
หน้ าเมนู Setting แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. Select Market

หากเข้ าใช้ งานครัง้ แรกจะ Default ที่ Equity Only สาหรับโบรกเกอร์ ที่รองรับ Multi-Market สามารถเลือกที่
เมนู Multi-Market เพื่อแสดงข้ อมูลทังหุ
้ ้ นและอนุพนั ธ์ไปพร้ อมๆ กันได้
2. Restore to Default

เป็ นการคืนค่าเมนูตา่ งๆ กลับสูค่ า่ ตังต้
้ นของโปรแกรม กรณีตงค่
ั ้ าเมนูใน More แล้ วต้ องการกลับมาใช้ คา่ เมนูตงต้
ั้ น

Setting (การตังค่
้ า)
หน้ าเมนู Setting แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้

1. Select Market
หากเข้ าใช้ งานครัง้ แรกจะ Default ที่ Equity Only สาหรับโบรกเกอร์ ที่รองรับ Multi-Market สามารถเลือกที่
เมนู Multi-Market เพื่อแสดงข้ อมูลทังหุ
้ ้ นและอนุพนั ธ์ไปพร้ อมๆ กันได้
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2. Restore to Default
เป็ นการคืนค่าเมนูตา่ งๆ กลับสูค่ า่ ตังต้
้ นของโปรแกรม กรณีตงค่
ั ้ าเมนูใน More แล้ วต้ องการกลับมาใช้ คา่ เมนูตงต้
ั ้ น โดย
คลิกปุ่ ม YES
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Logout (ออกจากโปรแกรม)
เมื่อต้ องการออกจากโปรแกรม efin Trade Plus (Tablet) ให้ กดที่ปมุ่ Logout เมนูด้านล่าง จากนันระบบจะมี
้
Message ถามว่าจะ Logout ออกจากระบบใช่หรื อไม่ ถ้ าผู้ใช้ ต้องการออกจากโปรแกรม ให้ กดที่ปม
ุ่ OK จะเป็ นการออกจาก
โปรแกรมแบบสมบูรณ์

85

