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รู้จักโปรแกรมซือ้ขายหุ้นผ่านอนิเตอร์เน็ต 
การลงทนุหุ้นด้วยระบบการส่งค าสัง่ซือ้ขายผ่าน Internet ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยอ านวยความ

สะดวกให้ผู้ลงทนุ ไม่ว่าเราจะไปท่ีไหนก็สามารถเห็นราคาซือ้ขาย และส่งค าสัง่ซือ้ขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทนัตอ่เหตกุารณ์มากยิ่งขึน้ และยงัสามารถใช้ข้อมลูการลงทนุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการตดัสินใจลงทนุได้อีกด้วย  

โปรแกรมซือ้ขายหุ้ นผ่านอินเตอร์เน็ต นีจ้ะช่วยอ านวยความสะดวกท่านในการท ารายการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ผา่นอินเตอร์เน็ตโดยไมต้่องเปิดหลายหน้าจอ ทา่นสามารถติดตามพอร์ตการลงทนุของท่านในตลาด
หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยท่านในการบริหารจัดการลงทุนของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ซึง่รายละเอียดฟังก์ชนัเดน่ของ efin Trde Plus สามารถดไูด้ท่ีเมน ูแนะน าฟังก์ชันเด่น 
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แนะน าฟังก์ชันเด่น 
 

efin Trde Plus  คือโปรแกรมซือ้ขายหุ้นบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ท่ีมีฟังก์ชนัการท างานท่ีครอบคลมุและหลากหลาย

มากที่สดุ สามารถตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุได้ทกุกลุม่ด้วยฟังก์ชนัท่ีไมเ่หมือนใคร อาทิเช่น 

1. Batch Order ฟังก์ชนัสง่ค าสัง่เป็นชดุชดุละ 50 ค าสัง่ (แบบ Basket Order)  

2. Portfolio Clearing คือค าสัง่ล้างพอร์ต(สง่ค าสัง่ขาย) ทกุหุ้นโดยสง่ค าสัง่ขายในราคาทีจ่ะจบัคูไ่ด้ทนัที  เหมาะกบัการใช้

งานในสภาวะที่ราคาหุ้นมีความผนัผวนทิศทางการขาลงอยา่งรุ่นแรง  

3. Notification on Mobile ระบบ ส่งข้อความ/ Alert  ผา่นมือถือ  (Android , iPhone / iPad) 

4. แสดงข้อมูล Portfolio แบบละเอียดมากขึน้ด้วย Holding Chart  ที่แสดงสดัสว่นการถือครองหุ้นเพื่อวิเคราะห์พอร์ตดู

การกระจายความเสีย่งการถือครองแบบรายหุ้นและราย Sector  พร้อมกบัเพิ่มรายงานแบบ Projected Profit/Loss แบบ

แบง่ตาม Sector เพื่อชว่ยแยกหุ้นออกเป็นสดัสว่น 

5. View Order  หน้าแสดงรายการซือ้ขาย,  โดยสามารถแสดงผลได้เป็น 4 แบบคือ  

5.1. View Order by Transaction (แสดงรายการซือ้ขายแบบเรียงตามหมายเลขค าสัง่ซือ้ขาย) 

5.2. View Order by Symbol  (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHS, KKTrade, Nomura, MBKET)ที่จะรวบรวมสถิตซิือ้ขาย

รายหุ้นตามชว่งเวลาที่ก าหนด  โดยสรุปข้อมลูทัง้ ปริมาณ , ราคาเฉลีย่ จ านวนทีจ่บัคูแ่ล้วและยงัไมจ่บัคู ่ ทัง้ฝ่ังซือ้

และฝ่ังขายเพื่อให้รู้ถงึก าไรขาดทนุในหุ้นนัน้อยา่งคร่าวๆ 

6. Bar Trade กลอ่งสง่ค าสัง่ซือ้ขาย มีให้เลอืกถึง 4  รูปแบบ  

7. Smart One Click สง่ค าสัง่โดยเมาส์ ง่ายรวดเร็ว ไมพ่ลาดทกุความเคลือ่นไหว 

8. Auto Trade  การสง่ค าสัง่แบบ Auto ก าหนดเง่ือนไขไว้ลว่งหน้า ถ้าเกิดมเีง่ือนไขใดตรงตามที่ได้ก าหนดไว้ ค าสัง่ดงักลา่ว

จะถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 

9. efin Tools เป็นเคร่ืองมือการชว่ยในการ วิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ประกอบด้วย 

9.1. Chart เป็นการน า Chart ของ efinance มาแสดงสามารถ 

9.2.  Finance เป็นการน าข้อมลูทางด้านการเงินของหุ้น 

9.3.  News เป็นการน าขา่ว ของหุ้นใน Portfolio และใน Favorite มาแสดง 
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หน้าจอ efin Trade Plus 
  

เมื่อเปิดโปรแกรม efin Trde Plus ขึน้มาจะพบหน้าจอ ที่จดัไว้ดงัรูป โดยโปรแกรมจะแบง่ออกเป็น 4 โซนหลกัๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

โซนที่ 1:  ข้อมูลของดัชนีและสถานะของตลาดฯ 

 

จะแสดงรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข 1 

ข้อมลูของ SET จะประกอบไปด้วย  
 MKT Status คือ Market Satus 
 Index  คือ SET Index ของ SET 
 Change  คือ การเปลีย่นแปลงของ SET เทียบกบัเมื่อวาน 
 %Change  คือ การเปลีย่นแปลงของ SET เทียบกบัเมื่อวาน 
 Value คือ มลูคา่การซือ้ขาย ของ SET  

 

หมายเลข 2        

  คือการแสดงเวลา 

หมายเลข 3 

                                      คือ กลอ่งจดหมายการแสดง Message ของ Symbol Alert 

หมายเลข 4 

                              คือ การแสดง Mode ของ Connection จะมี 2 Mode  

 Push คือ การแสดงข้อมลูแบบ Real Time 
 Pull คือ การแสดงข้อมลูแบบ Refresh 
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โซนที่ 2 : แสดงรายการจบัคู่ Ticker , Smart One Click และการปรับแต่ง
โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 

  คือ การให้หน้าจอขวามือแสดงหน้า Ticker หรือ Smart one Click  
- ถ้ากด T หน้าจอจะแสดงเป็น Ticker ดังรูป 
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- ถ้ากด S หน้าจอขวามอืจะแสดงเป็น Smart One Click ดังรูป 

 
 

***รายละเอียดของ Smart One Click จะอธิบายในหวัข้อ Smart One Click ถดัไป 
 หมายเลข 2 

            เช่ือมตอ่มายงั FaceBook ของ Efin Trade Plus 
 หมายเลข 3 

                      เป็นเมนใูนการตัง้คา่ขนาดของตวัอกัษร โดยมีให้เลอืกดงันี ้

 สามารถเลอืก Font ได้ 
 สามารถเลอืกขนาดของตวัอกัษรได้ 
 Bold ถ้าคลกิถกูหน้า Bold หรือไมค่ลกิถกู 

          จะเป็นการท าให้ตวัอกัษร เป็นตวัหนา 

           จะเป็นการแสดงตวัอกัษรธรรมดา 

เมื่อท าการเซตคา่เรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ ม  

หมายเลข 4 

                 ใช้ส าหรับตัง้คา่ตา่งๆของ Program ซึง่จะอธิบายในหวัข้อ Options ถดัไป 

หมายเลข 5 

                ใช้ส าหรับต้องการออกจากโปรแกรม 
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โซนที่ 3 : หน้าแสดง Template ของหน้าจอตา่งๆ 

 โดยจะมเีมนสู าเร็จรูปท่ีออกแบบจดัเรียงไว้แล้วทัง้สิน้ 11 เมนดูงันี ้

หมายเหตุ : efin Tools, Auto Trade และ Batch Order เป็นฟังก์ชนัพิเศษ โบรกเกอร์ต้องเปิดสทิธ์ิใช้งานก่อน 

Market Watch (หน้าจอตดิตามสภาวะตลาด) (Hotkey: F2) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ จงึแสดงการเปลีย่นแปลงปริมาณและราคาเสนอซือ้เสนอ

ขายที่ดีที่สดุ และยงัแสดงการจบัคูค่รัง้ลา่สดุพร้อมกนัไปด้วย  และแสดงราคาที่คาดวา่จะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวนัท า

การก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมลู   

เป็นการดขู้อมลูของตลาดวา่เป็นอยา่งไร การจบัคูค่รัง้ลา่สดุของตลาด ฯ เป็นของหลกัทรัพย์ใด และตกลงกนัได้ใน

ราคา และปริมาณเทา่ใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซือ้หรือการเคาะขาย เป็นหน้าจอที่ท าให้สามารถติดตามดขู้อมลูวา่

ตลาดฯ มคีวามคกึคกัเพียงใด  
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที ่1 : จะเป็นการแสดงขอ้มูลทัว่ไปของหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆดงันี ้
ความหมายของค่าต่างๆ ในแต่ละฟิลด์ 

 

หมายเลข 1 
Symbol คือ ช่ือหลกัทรัพย์   ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 

Last คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ  
Change คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
 (Last Price – Prev) 
%Change คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Avg คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของวนันัน้ 
Sector คือ ช่ือกลุม่อตุสาหกรรมที่สงักดั 
ดชันี Sector คือ ดชันีราคาหุ้นของกลุม่อตุสาหกรรม 
Change Sector คือ ราคาเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมเทยีบกบัวนัก่อน 
%Change Sector คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีฯ 

หมายเลข 2 
Bid Volume คือ ปริมาณการเสนอซือ้ที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Bid Price คือ ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Price คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Volume คือ ปริมาณการเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Main Deals คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Biglot Deals คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
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Biglot Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Oddlot Deals คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
Oddlot Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
Oddlot Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
หมายเลข 3 
OpnVol คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
%OpenVolume คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนสดุและเป็นสขีาว 
BuyVol คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
%BuyVolume คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้ / ขายจากการเคาะซือ้ ค านวณจาก 

 (BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนกลางและเป็นสส้ีม 
SellVolume คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

 (SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่ลา่ฃสดุและเป็นสมีว่ง 
Prev คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
High คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 
Ceiling คือ ราคาเพดาน 
Floor คือ ราคาพืน้ 
Spread คือ ขัน้บนัไดการเพิม่ลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag คือ เคร่ืองหมายทีต่ิดบนหลกัทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W คือ ราคาหลกัทรัพย์สงูสดุและต า่สดุ 52 สปัดาห์ 
Open-1 คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2 คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบา่ย 
Project Close คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Project Vol คือ จ านวนท่ีคาดวา่จะเกิดการจบัคูต่อนตลาดเปิด 
Par คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin) คือ อตัราการกู้ยมืเร่ิมต้น 
หมายเลข 4 
B/S  คือ Side ที่เกิดการจบัคู ่S = SALE (แสดงคา่เป็นสมีว่ง), B= BUY (แสดงคา่เป็นสส้ีม) 
Volume คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ซือ้ / ขายลา่สดุ 
Price คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย ลา่สดุ 
Time คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นาที: วินาท ี
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หมายเลข 5 

     คือ Volume Analysis การวเิคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซือ้ขาย 
 

 
 
หมายเลข 6 

คือ SET News แสดงขา่วสารตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ซึง่ทา่นสามารถเลอืกดขูา่วสารเฉพาะราย
หุ้นท่ีสนใจได้อีกด้วย 
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หมายเลข 7 
   คือ ดขู้อมลูย้อนหลงั Historical Chart  
 
 

 
 
 
หมายเลข 8 
   คือ กราฟแสดงราคา แบบ Intraday เพื่อดแูนวโน้มรายการซือ้ขาย ณ วนันัน้ๆ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

17 

ส่วนที ่2 : Selection 
 

 

ในสว่นของ Selection จะประกอบเมนยูอ่ยดงันี ้
 My Port 
 Favorites 
 SET 
 MAI 
 Warrant 
 Derivative Warrant 
 %CMPR 

 
รายละเอียดเมนูในส่วนของ Best Bid Offer จะประกอบไปด้วย เมนูย่อยดังนี ้

เมน ูMy Port (ข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio) 
การน าข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนีจ้ะบอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบั

ราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนที่เกิดขึน้ในหน้าจอนี ้
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เมน ูFavorites (กลุม่หลกัทรัพย์ท่ีสนใจ) 
จดักลุม่เพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจดักลุม่หลกัทรัพย์และแบง่กลุม่ที่สนใจได้เป็น 5 กลุม่ (Favorite 1 

– Favorite 5) โดยสามารถเพิม่รายช่ือในกลุม่ได้โดยกดปุ่ ม Home ที่คีย์บอร์ดเพื่อให้ Cursor มาอยูท่ี่ช่อง Symbol และสามารถ
ใสช่ื่อหุ้นได้ หรือ กดปุ่ ม “Add” และลบรายช่ือในกลุม่ได้โดยเลอืกรายช่ือที ่ต้องการและกดปุ่ ม “Delete” 

 

เมน ูSET  

 
 

เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้
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ในสว่นของเมน ูSET จะแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์เฉพาะของตลาด SET โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

 Most Active Value  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Volume  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีจ านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Gainer คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
 Most Active Loser คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
 Benefit  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที ่ติด Benefit  Flag 
 Turnover List  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที ่ติด Turnover List Flag (ไมร่องรับ Freewill) 
 SECTOR  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ของแตล่ะกลุม่ SECTOR 

 

รายละเอียดเมนูย่อยของ SET 

Most Active Value (หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 
ถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ใน หน้าจอ
นีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด SET 

 
 
Most Active Volume (หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด) 

วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ 
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด SET 
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Most Active Gainers (หลักทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์เพิ่มขึน้มากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ทีม่ีอตัราการเปลีย่น แปลงของ

ราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อ

เฉพาะข้อมลูของตลาด SET 
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Most Active Loser (หลักทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์ลดลงมากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด SET 

 

Benefit (หลักทรัพย์ที่ติด Benefit Flag) 
วัตถุประสงค์ 

เป็นหน้าจอที่แสดงหลกัทรัพย์ใดบ้างที่ตดิ Benefit Flag  คือหลกัทรัพย์ท่ีมีการแจ้งเก่ียวข้องกบัสทิธ์ิประโยชน์  ซึง่

หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูรวมทกุตลาด 
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Turnover  List (หลักทรัพย์ที่ตดิ Turnover List Flag) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใดบ้างที่ตดิ Turnover List  Flag  คือหลกัทรัพย์ทีท่ี่ต้องซือ้ด้วยเงินสดวางลว่งหน้า

เต็มจ านวน Cash Balance Account  ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของกระดานหลกั 

 

SECTOR (หลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ กลุ่ม Sector ต่างๆ) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่ในแตล่ะ Sector ประกอบด้วยหลกัทรัพย์ใดบ้าง ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด 

SET 
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เมน ูMAI 

 
 

เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 
 

 ในสว่นของเมน ู MAI จะแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ในตลาด MAIโดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

 Most Active Value  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Volume  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีจ านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Gainer คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
 Most Active Loser คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
 SECTOR  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ของแตล่ะกลุม่ SECTOR 
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รายละเอียดเมนูย่อยของ MAI 

Most Active Value (หลักทรัพย์ในตลาด MAI ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 
ถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ใน หน้าจอ
นีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาดMAI 

 
 

Most Active Volume (หลักทรัพย์ในตลาด MAI ที่มีปริมาณการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ 
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด MAI 
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Most Active Gainers (หลักทรัพย์ในตลาด MAI ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์เพิ่มขึน้มากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุ่มทีม่ีอตัราการเปลีย่น แปลงของ

ราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนีจ้ะแสดง

ข้อมลูเฉพาะของตลาด MAI 

 

Most Active Loser (หลักทรัพย์ในตลาด MAI ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์ลดลงมากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด MAI 
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Top SECTOR (หลักทรัพย์ทอียู่ภายใต้ กลุ่ม Sector ของตลาด MAI ต่างๆ) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่ในแตล่ะ Sector ของ ตลาดMAI ประกอบด้วยหลกัทรัพย์ใดบ้าง  ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลู

เฉพาะของตลาด MAI 

 

เมน ูWarrant 

 
 

เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 
 



 

 

27 

 ในสว่นของเมน ูWarrant จะแสดงข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ประเภท Warant โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

 Most Active Value  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Volume  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีจ านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Gainer คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
 Most Active Loser คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
 

รายละเอียดเมนูย่อยของ Warrant  

Most Active Value (หลักทรัพย์ประเภท Warrant ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 
ถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ใน หน้าจอ
นีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Warrant 
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Most Active Volume (หลักทรัพย์ประเภท Warrant ที่มีปริมาณการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ 
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Warrant 
 

 
 

Most Active Gainers (หลักทรัพย์ประเภท Warrant ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์เพิ่มขึน้มาก
ที่สุด) 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ทีม่ีอตัราการเปลีย่น แปลงของ

ราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนีจ้ะแสดง

ข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Warrant  
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Most Active Loser (หลักทรัพย์ประเภท Warrant ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์ลดลงมากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงข้อมลูเฉพาะ หลกัทรัพย์ประเภท Warrant 
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เมน ูDerivative Warrant (เฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHsec,KKTrade,Nomura และ 

MBKET) 
 

 
 

เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 
 

 ในสว่นของเมน ูDerivative Warrant จะแสดงข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant โดย

แบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

 Most Active Value  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Volume  คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่มีจ านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
 Most Active Gainer คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
 Most Active Loser คือ การแสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Derivative Warrant  

Most Active Value (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 
ถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ใน หน้าจอ
นีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 

 

Most Active Volume (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ที่มีปริมาณการซือ้ขาย
สูงสุด) 

วัตถุประสงค์ 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ 
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 
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Most Active Gainers (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์
เพิ่มขึน้มากที่สุด) 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่น แปลงของ

ราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนีจ้ะแสดง

ข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant  

 

Most Active Loser (หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์
ลดลงมากที่สุด) 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงข้อมลูเฉพาะ หลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 
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เมน ู%CMPR (ข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซือ้ขายในรอบวนัปัจจบุนัเปรียบเทียบกบั

ค่าเฉลี่ย 5 วนัที่ผ่านมา สงูสดุ ) 

วัตถุประสงค์ 

การน าข้อมลูที่มีปริมาณการซือ้ขายในรอบวนัปัจจบุนัเปรียบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ 5 วนัท่ีผา่นมา สงูสดุ 40 
อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอกถงึคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทยีบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็น
สภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ในหน้าจอนี ้

รายละเอียดของหน้าจอ  

 
ความหมายแต่ละคอลัมน์ของ  %CMPR 

No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
AVG Val 5  คือ มลูคา่ซือ้ขายเฉลีย่ 5 วนั 

TradeVol คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขาย ย้อนหลงั 5 วนั 

%CMPR  คือ ตวัเลข % เปรียบเทียบระหวา่ง AvgVol 5 กบั TradeVolume 

Prev   คือ ราคาปิดวนัก่อนหน้า 

Last  คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้        
         หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูม่ากกวา่ราคาก่อนหน้า 
         หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูน้่อยกวา่ราคาก่อนหน้า 
Chg            คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  

  (Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
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รายละเอียดของหน้าจอ Selection ยกเว้น %CMPR 

รายละเอียดของ Selection 

 

 

ความหมายแต่ละคอลัมน์ของ Selection 

Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้        

         หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูม่ากกวา่ราคาก่อนหน้า 
         หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูน้่อยกวา่ราคาก่อนหน้า 
Chg  คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  

(Last Price – Prev)   
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Avg  คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของวนันัน้ 
PO  คือ ราคาเปิด Open1 หรือ Open 2 
PC  คือ ราคาปิด  
BidVol  คือ ปริมาณการเสนอซือ้ที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุอนัดบัแรก 
Bid  คือ ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุอนัดบัแรก 
Offer  คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุอนัดบัแรก 
OffVol  คือ ปริมาณการเสนอขายที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุอนัดบัแรก 
%Bid  คือ %จ านวน Volume ของค าสัง่ซือ้ เมื่อเปรีบเทียบกบั จ านวน Vloume ของค าสัง่ขาย  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดทีม่ีการจบัคู ่
Value(K฿)  คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
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ส่วนที ่3 : Trick ในการใช้หน้าจอ Market Watch 

หน้าจอส่วนท่ี 1 (Symbol By Price) 
- สามารถกด Space bar เพื่อใสหุ่้นท่ีช่อง Symbol ได้ 

หน้าจอส่วนท่ี 2 (selection ยกเว้น %CMPR) 
- วิธีการระบช่ืุอหุ้น ที่หน้าจอ Favorites สามารถกด Home  เพื่อให้ Cursor มาอยูท่ี่ช่อง Symbol และสามารถ

ใสช่ื่อหุ้นถดัไปได้โดยกดลกูศร ￬ (ลง) 

- ถ้าใสช่ื่อหุ้นซ า้กบัหุ้นเดมิระบบจะท าการลบหุ้นท่ีใสก่่อนหน้าให้ (แตต้่องอยูภ่ายใน Favorite เดียวกนั) 

- ในการใสหุ่้นต้องดบัเบิล้คลกิทีช่่องที่เราต้องการใสหุ่้น 

- เมื่อคลกิข้อมลูในสว่นท่ี 2 (Best Bid/Offer) ที่แถวของหุ้นใด ในสว่นของ Symbol By Price ก็จะแสดงข้อมลู

ของหุ้นนัน้ด้วย 

- สามารถกดเคร่ืองหมาย + หน้าช่ือ Symbol เมื่อต้องการให้แสดงข้อมลูการเสนอซือ้ทีด่ีที่สดุ 1 อนัดบั, 3 

อนัดบั และ 5 อนัดบั 

- สามารถกด ท่ี Column Chg เพื่อเปลีย่นเป็น %Chg  

- สามารถกด ท่ี Column Avg เพื่อเปลีย่นเป็น PO หรือ PC  

- สามารถกด ท่ี Column Value(K฿) เพื่อเปลีย่นเป็น  Volume 

- สามารถคลกิขวาที่ช่ือหุ้น แล้วจะแสดง Historical Chart , News- ขา่วตลาดหลกัทรัพย์ฯ, Symbol in Play, 

Sale by Price, Sale by Time, View OddLot ของหลกัทรัพย์นัน้ๆ ท่ีทา่นได้เลอืก 
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Top BBO (ราคาเสนอซือ้เสนอขายที่ดีที่สุด 5 อันดับ) (Hotkey: F1) 

วัตถุประสงค์ 

คือการแสดงรายละเอียดการเสนอซือ้ (BID) และเสนอขาย (OFFER) ของหลกัทรัพย์ได้ 8 ตวั ในหนึง่หน้าจอพร้อมๆ 
กนั โดยผู้ใช้งานสามารถเลอืกหลกัทรัพย์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตวัเองทัง้ 8 ตวั ซึง่แตล่ะหลกัทรัพย์จะมีข้อมลูที่ไมล่ะเอียด
มากนกัเนื่องจากต้องการให้สามารถดรูายละเอยีดของหลกัทรัพย์ได้มากกวา่ 1 ตวั 

 

Trick ในการใช้งาน efin Trade Plus 

- สามารถกด HotKey Space bar  เพื่อใสห่ลกัทรัพย์ได้  

- สามารถเลือ่นลกูศรขึน้ลง ซ้ายขวา เพื่อใสห่ลกัทรัพย์ตอ่ไปได้ 

 รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
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ส่วนที่ 1 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Last  คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ 
Change  คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
  (Last Price – Prev) 
%Change  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
High  คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low  คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 

ส่วนที่  2   
 Volume  คือ ปริมาณการเสนอซือ้ที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Bid   คือ ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer   คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 

              Volume  คือ ปริมาณการเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 

ส่วนที่ 3     
B/S  คือ B = Buy ส าหรับกรณีเคาะซือ้ลา่สดุ, S = Sell ส าหรับกรณีเคาะขายลา่สดุ 
Last Sale  คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้ 5 อนัดบัลา่สดุ 
Volume  คือ ปริมาณที่ซือ้/ขายลา่สดุ 
Price  คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้/ขาย  
ส่วนที่ 4   
Open  คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
BuyV  คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
SellV  คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
OI  คือ ปริมาณสญัญาคงค้างที่รอซือ้/ขาย *** กรณีเป็น Equity จะไมแ่สดงคา่นี ้
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 Summary (ตราสารในแต่ละกลุ่ม) (Hotkey: F3) 
 

หน้าจอ Summary สามารถแสดงข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ได้ โดยแบง่เป็น 4 หน้าจอยอ่ยดงันี ้
 Symbol In Play (ช่วงราคาพืน้จนถึงราคาเพดาน) 
 Sale By Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาตา่งๆ) 
 Sale By Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 
 View OddLot (ข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น) 

Stock In Play (ช่วงราคาพืน้จนถึงราคาเพดาน) 

วัตถุประสงค์ 

แสดงหน้าจอราคา (Price) ตัง้แตร่าคาพืน้จนถึงราคาเพดานของหลกัทรัพย์นัน้ๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซือ้และเสนอ
ขายที่ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อนัดบัไว้วา่อยูท่ี่ ณ ราคาใด, และแสดงปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดขึน้วา่มีการจบัคูไ่ด้ก่ี
รายการด้วย โดยแยกเป็นรายการท่ีเกิดจากเคาะซือ้ หรือรายการเกิดจากการเคาะขาย 

นอกจากนี ้หน้าจอจะแสดงข้อมลูรายละเอียดของหลกัทรัพย์นัน้ๆ ไว้ด้วย เป็นข้อมลูที่น าเสนอเพือ่ให้นกัลงทนุทราบ
วา่การซือ้/ขายอยูท่ี่ ณ ราคาเทา่ใดคือทราบราคาอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของตลาดอยา่งถกูต้อง 

 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว

กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ทีค่ีย์ลงไป 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่ 1   
Symbol    คือ ช่ือหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมตีวัช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
ปุ่ ม Up Page   คือ เลือ่นขึน้ไปดรูาคาที่สงูขึน้จนถึงราคา Ceiling 
ปุ่ ม Down Page   คือ เลือ่นลงไปดรูาคาที่ต า่ลงจนถึงราคา Floor 
ส่วนที่ 2   
Deal (ฝ่ังซือ้)    คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume    คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
Bid Volume    คือ ปริมาณการเสนอซือ้ทีด่ีที่สดุ 3 ราคา 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ จากเพดานถึงพืน้ หรือถ้าไมม่ีเพดาน-พืน้ ก็จะเป็นสงูสดุจนถึง

ต ่าสดุที่ซือ้ขาย 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขายที่ดีที่สดุ 3 ราคา 
Sell Volume    คือ ปริมาณการ ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ผลรวมฝ่ังซือ้) คือ ผลรวมทัง้หมดของจ านวนรายการซือ้ที่เกิดจากการเคาะซือ้ 
% Buy Volume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้จากการเคาะซือ้ ค านวณจาก  
    (Buy Volume / Mvolume) *100 
% Sell Volume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการขายจากการเคาะขาย (Sell Volume / Mvolume) *100 
Deal (ผลรวมฝ่ังขาย) คือ ผลรวมทัง้หมดของจ านวนรายการ ขายที่เกิดจากการเคาะขาย 
ส่วนที่ 3   
OpnVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนสดุและเป็น
สขีาว 

BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
%BuyVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้ / ขายจากการเคาะซือ้ ค านวณจาก 

 (BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนกลางและ
เป็นสส้ีม 

SellVolume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

 (SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่ลา่ฃสดุและเป็น
สมีว่ง 

Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
High   คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
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Low   คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Spread   คือ ขัน้บนัไดการเพิม่ลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag   คือ เคร่ืองหมายทีต่ิดบนหลกัทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W   คือ ราคาหลกัทรัพย์สงูสดุและต า่สดุ 52 สปัดาห์ 
Open-1   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบา่ย 
Project Close   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Project Vol   คือ จ านวนท่ีคาดวา่จะเกิดการจบัคูต่อนตลาดเปิด 
Par   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin)  คือ อตัราการกู้ยมืเร่ิมต้น 
ส่วนที่ 4   

 B/S   คือ Side ที่เกิดการจบัคู ่S = SALE (แสดงคา่เป็นสมีว่ง), B= BUY (แสดงคา่เป็นสส้ีม) 
 Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ซือ้ / ขายลา่สดุ 
 Price   คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย ลา่สดุ 
 Time   คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นาที: วินาท ี

ส่วนที่ 5   
Main Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Biglot Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 

 
Trick ในการใช้งานหน้าจอ Symbol In Play 

-   สามารถกด Space bar เพื่อใสข้่อมลูหุ้นได้ แทนการใช้เมาส์คลกิที่ช่อง Symbol 
-   เมื่อใสช่ื่อหุ้นใน Symbol In Play หน้าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot  ก็จะแสดงข้อมลู 

ของหุ้นนัน้ด้วย 
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Sale By Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาต่างๆ) 
 วัตถุประสงค์    

เมื่อนกัลงทนุต้องการทราบวา่ในวนันีม้ีการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ ท่ีระดบัราคาตา่งๆเป็นจ านวน เทา่ไรเพื่อตดัสนิใจวา่
ควรซือ้หรือขายที่ระดบัราคาตลาดในขณะนัน้หรือไม ่ หรือต้องการทราบวา่การซือ้ หรือการขายที่ได้กระท าไปแล้วนัน้ ได้ซือ้หรือ
ขายในราคาที่แพงหรือถกูกวา่นกัลงทนุทา่นอื่นๆ หรือไม ่ ฟังก์ชัน่นีจ้ะตอบค าถาม ดงักลา่วข้างต้นได้  โดยจะแสดงปริมาณและ
มลูคา่การซือ้/ขายที่ระดบัราคาตา่งๆ เรียง จากราคาต ่าไปหาสงู 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้วกด

ปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่ 1   
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
ส่วนที่ 2    
Deal (ฝ่ังซือ้)  คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ เรียงจากมากไปน้อย 
Sell Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)  คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ ราคานัน้ ด้วยวธีิจบัคูอ่ตัโนมตัิ 
Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายบนกระดานหลกั ด้วยวธีิจบัคูอ่ตัโนมตัิ 



 

 

42 

ส่วนที่ 3 กราฟ   
 สี   คือ การแสดง  Volume ของการซือ้ขาย 
   - สแีมว่ง  คือ ปริมาณการขาย 
   - สขีาว คือ ปริมาณการซือ้ขาย ณ เวลา Open 
   - สส้ีม คือ ปริมาณการซือ้ 
แกน x  คือ ราคาทีเ่กิดการจบัคู ่
แกน Y   คือ Volume ที่เกิดการจบัคู ่
ส่วนที่ 4   
OpnVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนสดุและเป็น
สขีาว 

BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
%BuyVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้ / ขายจากการเคาะซือ้ ค านวณจาก 

 (BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนกลางและ
เป็นสส้ีม 

SellVolume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

 (SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่ลา่ฃสดุและเป็น
สมีว่ง 

Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
High   คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low   คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Spread   คือ ขัน้บนัไดการเพิม่ลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag   คือ เคร่ืองหมายทีต่ิดบนหลกัทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W   คือ ราคาหลกัทรัพย์สงูสดุและต า่สดุ 52 สปัดาห์ 
Open-1   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบา่ย 
Project Close   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Project Vol   คือ จ านวนท่ีคาดวา่จะเกิดการจบัคูต่อนตลาดเปิด 
Par   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin)  คือ อตัราการกู้ยมืเร่ิมต้น 



 

 

43 

ส่วนที่ 5   
 B/S   คือ Side ที่เกิดการจบัคู ่S = SALE (แสดงคา่เป็นสมีว่ง), B= BUY (แสดงคา่เป็นสส้ีม) 
 Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ซือ้ / ขายลา่สดุ 
 Price   คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย ลา่สดุ 
 Time   คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นาที: วินาท ี

ส่วนที่ 6   
Main Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Biglot Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 

Sale By Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบดวูา่หลกัทรัพย์นัน้ๆ ได้มีการจบัคูซ่ือ้/ขาย ณ เวลาทีเ่ทา่ใด โดยแสดงตัง้แตเ่วลาทีเ่ร่ิมมีการซือ้/ขาย
จนถึงเวลาลา่สดุ รายการซือ้/ขายจะไมม่ีการเกิดขึน้พร้อมกนั ณ เวลาเดียวกนัแตจ่ะเกิดการซือ้/ขายเรียงกนัไป ข้อมลูที่เกิดขึน้
ในหน้าจอนี ้จะเป็นข้อมลูทีเ่กิดจากการจบัคู ่(Deal) ทกุครัง้ๆที่เป็นแบบ Automatic ไมร่วมถงึกรณีการซือ้/ขายแบบท าการตก
ลงกนัก่อน กรณีที่เกิดการเคาะซือ้หรือเคาะขายในปริมาณสงูๆ ในค าสัง่เดียว แตไ่ปจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้/ขายฝ่ังตรงข้ามหลายค าสัง่ 
จะท าให้เกิดรายการ หลายรายการได้ 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้วกด

ปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ลงไป 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่ 1   
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Hour   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดขู้อมลู  
Minute   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดขู้อมลู  
Clear   คือ การ Clear คา่ที่ทา่นได้ก าหนดไปข้างต้น 

 ปุ่ ม           (First)  คือ การเลือ่นเพื่อกลบัไปหน้าแรก 

 ปุ่ ม      (Previous) คือ การเลือ่นเพื่อย้อนกลบัไปดขู้อมลู 

 ปุ่ ม       (Next)  คือ การเลือ่นเพื่อดหูน้าถดัไป 
ส่วนที่ 2   
Time   คือ เวลาทีเ่กิดรายการ แสดงในรูปแบบ ชัว่โมง : นาที : วินาท ี
B/S   คือ B = Buy ส าหรับกรณีเคาะซือ้ลา่สดุ ,S = Sell  ส าหรับกรณีเคาะขายลา่สดุ 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีท าการซือ้/ขาย 
Price   คือ ราคาทีต่กลงกนั  
Change   คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
   (Last Price – Prev) 
Average   คือ ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ ณ เวลา นัน้ๆ 
ส่วนที่ 3   

OpnVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนสดุและเป็น
สขีาว 

BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
%BuyVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้ / ขายจากการเคาะซือ้ ค านวณจาก 

 (BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่บนกลางและ
เป็นสส้ีม 

SellVolume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

 (SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหนง่ลา่ฃสดุและเป็น
สมีว่ง 

Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
High   คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low   คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
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Floor   คือ ราคาพืน้ 
Spread   คือ ขัน้บนัไดการเพิม่ลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag   คือ เคร่ืองหมายทีต่ิดบนหลกัทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W   คือ ราคาหลกัทรัพย์สงูสดุและต า่สดุ 52 สปัดาห์ 
Open-1   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบา่ย 
Project Close   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Project Vol   คือ จ านวนท่ีคาดวา่จะเกิดการจบัคูต่อนตลาดเปิด 
Par   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin)  คือ อตัราการกู้ยมืเร่ิมต้น 
ส่วนที่ 4   

 B/S   คือ Side ที่เกิดการจบัคู ่S = SALE (แสดงคา่เป็นสมีว่ง), B= BUY (แสดงคา่เป็นสส้ีม) 
 Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ซือ้ / ขายลา่สดุ 
 Price   คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย ลา่สดุ 
 Time   คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นาที: วินาท ี

ส่วนที่ 5   
Main Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Biglot Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
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View OddLot (ข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)  
วัตถุประสงค์ 
คือการดปูริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่มีปริมาณไมเ่ตม็หนว่ย (Lot) ซึง่จะมคี าสัง่ซือ้/ค าสัง่ขายของ

กระดานเศษหุ้นเช่นเดียวกนั 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้วกด
ปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่1   
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Oddlot  Avg   คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของเศษหุ้น 
Oddlot Deal   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Oddlot  Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ 
Total Odd Mkt Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Total Odd Mkt Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Oddlot  Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
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ส่วนที่ 2   
 Volume (ซือ้)   คือ ปริมาณค าสัง่ซือ้ทีย่งัไมไ่ด้จบัคู่ 
Bid   คือ ราคาของค าสัง่ซือ้ที่ยงัไมไ่ด้จบัคู่ 
Offer   คือ ราคาของค าสัง่ขายที่ยงัไมไ่ด้จบัคู ่
 Volume (ขาย)   คือ ปริมาณค าสัง่ขายที่ยงัไมไ่ด้จบัคู่ 
ส่วนที่ 3    
B/S   คือ B = Buy ส าหรับกรณีเคาะซือ้ลา่สดุ ,S = Sell  ส าหรับกรณีเคาะขายลา่สดุ 
Volume   คือ ปริมาณที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
Price   คือ ราคาทีเ่กิดการจบัคูไ่ด้ 
Time   คือ เวลาทีเ่กิดการจบัคู ่
 

Market Information (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5) 
 

วัตถุประสงค์ 

 เป็นการดสูภาพการซือ้ / ขายทัว่ไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทัว่ไปหรือเพื่อการซือ้หรือการขาย
หลกัทรัพย์ เราจงึจ าเป็นต้องทราบข้อมลูที่สามารถบง่ชีถ้ึงภาพรวมของการซือ้ / ขายทัง้ตลาด ข้อมลูก็ได้แก่ ปริมาณการซือ้ / 
ขายรวมทกุกระดาน  มลูคา่การซือ้ / ขายรวมทกุกระดาน และ สว่นแบง่ตลาดรวมทกุกระดาน 

 

รูปแสดงหน้าจอ Market Information 
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หน้าจอส่วนที่1 

 
 

รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 1 

Prev  คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์เมื่อตลาดปิดเมื่อวนัท าการก่อน 
Index  คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั 
Change  คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันใีนปัจจบุนัเทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
%Change  คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดฯ ในปัจจบุนัเทียบกับดชันีเมื่อวนัก่อน 
High Index  คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุของวนันัน้ 
High Change คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันีสงูสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
High %Change คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดสงูสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวันก่อน 
Low Index  คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ต า่สดุของวนันัน้ 
Low Change คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันีต า่สดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
Low %Change คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดต ่าสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวนัก่อน 

หน้าจอส่วนที่ 2 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 2 

Symbol   คือ ช่ือกลุม่อตุสาหกรรม 
Prev    คือ ดชันีราคาของกลุม่อตุสาหกรรมนีเ้มื่อวนัท าการก่อน 
Last    คือ ดชันีราคาซือ้ / ขายลา่สดุของกลุม่อตุสาหกรรม 
Change   คือ คา่ดชันีที่เปลีย่นแปลงจากดชันีเมื่อวนัก่อน 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของดชันี 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ในอตุสาหกรรมนีท้ี่ได้ซือ้ / ขายกนั หนว่ยเป็นหุ้น 
Value   คือ มลูคา่ของการซือ้ / ขายของหลกัทรัพย์ในกลุม่อตุสาหกรรมนี ้หนว่ยเป็นพนับาท 
%Mkt  คือ สว่นแบง่ตลาดของหลกัทรัพย์ในกลุม่อตุสาหกรรมนี ้ใช้ฐานมลูคา่การซือ้ / ขายเทยีบกบัมลูคา่

รวมของกระดานนัน้ 
Industry   คือ กลุม่อตุสาหกรรม 

 รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 3 

 Info แสดงปริมาณ มูลค่าการซือ้ / ขายและส่วนแบ่งตลาดตามมูลค่า ของกระดานต่างๆ 

 

 รายละเอียด  info   
Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานหลกั (Main) 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานหลกั (Main) 
Main %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานหลกั (Main) 
OddLot Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานยอ่ย (Odd) 
OddLot Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานยอ่ย (Odd) 
OddLot %Value  คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานยอ่ย (Odd) 
BigLot Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big) 
Foreign Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
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Foreign Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Foreign %Value  คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Total Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายทัง้ตลาด (Total) 
Total Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้ / ขายทัง้ตลาด (Total) 
Up Vol  คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาสงูกวา่ราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 
  (หนว่ยพนับาท) 
MAI Val  คือ มลูคา่การซือ้ขายใน ตลาด MAI 
DownVol  คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาต า่กวา่ราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(หนว่ยพนับาท) 
   UnChg Volume  คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาไมเ่ปลีย่นแปลงจากราคาปิดเมื่อ 

วนัท าการก่อน (หนว่ยพนับาท) 
Up  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีราคาสงูขึน้เทียบกบัราคาปิดวนัก่อนในวนันัน้ 
Down  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีราคาต า่ลงเทียบกบัราคาปิดวนัก่อนในวนันัน้ 
UnChg  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
Tick  คือ ตวัแปรที่แสดงแนวโน้มของดชันีตลาด 
Trin  คือ ดชันีการซือ้ / ขาย (Trading Index) 
Show Graph Intraday SET, SET50, SET100, SETHD และ MAI  

 

รายละเอียด  Graph Intraday 

  เป็นเมนใูช้ส าหรับแสดง Graph Intraday 
  - SET แสดงกราฟของ SET 
  - SET50 แสดงกราฟของ SET50 
  - SET100 แสดงกราฟของ SET100 
  - MAI แสดงกราฟของ MAI 
 แกนนอน คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ 

แกนตัง้ คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย 
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 Ranking (ภาพรวมตราสารในแต่ละกลุ่ม) (Hot Key : F4) 

สามารถดไูด้เฉพาะตลาดหุ้น (Equity) เทา่นัน้ 

วิธีการใช้งาน 

1. คลกิที่ปุ่ ม Menu ที่ด้านซ้ายมอืของหน้าจอ แล้วดบัเบิล้คลกิที่เมน ูRanking ดงัรูป หรือกดปุ่ ม Hot Key (F4) จะเข้า
สูห่น้าจอ Symbol Ranking ดงัรูป 

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ได้ โดยแบง่เป็น 4 หน้าจอยอ่ยดงันี ้

 Top Active  คือ หลกัทรัพย์ตา่งๆตามล าดบั 
 Best Projected Open Price  คอื ตราสารท่ีราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ทีด่ีที่สดุ 
 Best Projected Close Price  คือ ตราสารทีร่าคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สดุ 
 Best Open Price คือ ตราสารทีร่าคาเปิด เปอร์เซ็นต์ทีด่ีที่สดุ 
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Top Active (หลกัทรัพย์ต่างๆตามล าดบั) 
หน้าจอ Top Active นีจ้ะแบง่เป็นเมนยูอ่ย ได้อกี 4 กลุม่ ดงันี ้

 

Most Active (หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซือ้ขายสูงสุด) 
วัตถุประสงค์ 

เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนที่
เกิดขึน้ 

ในหน้าจอนีย้งัสามารถแสดงข้อมลูของแตล่ะกระดานได้ด้วยคือ กระดานหลกั , กระดานใหญ่และกระดาน
ตา่งประเทศ และยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูของแตล่ะตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Most Active ดงัรูป 
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2) หน้าจอ MostActiveสามารถเลอืกดไูด้ 3 กระดานคือ   

- Most Active – Main คือ กระดานหลกั (Main)  

- Most Active – Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 

- Biglot คือ กระดานรายใหญ่ (Big Lot) 

3) สามารถเลอืกดไูด้ 2 ตลาด คือ SET, MAI 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

หน้าจอ Most Active    

No. คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals             คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั หรือ กระดาน 
Volume คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานหลกั       
Value คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานหลกั                 
Avg คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
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Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน (Last 
Price – Prev) 

%Chg คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 
ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั Most Active ก็ตอ่เมื่อตลาดฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = Open) 

 

Gainers (หลักทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์เพิ่มขึน้มากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะ
บง่ชีว้า่หลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ดีขึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการ
เปลีย่นแปลงของราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ทีม่ีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบั
แรกผู้ใช้สามารถเลอืกระหวา่งกระดานหลกั และกระดานตา่งประเทศ ได้ และยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูของแตล่ะ
ตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Gainer ดงัรูป 
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2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ   
- Gainer – Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Gainer – Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 

3) สามารถเลอืกดไูด้ 2 ตลาด คอื SET, MAI 
 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

หน้าจอ Gainer    
No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานหลกั 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานหลกั 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
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Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2) ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
 

Loser (ตราสารที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์ลดลงมากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะ
บง่ชีว้า่หลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการ
เปลีย่นแปลงของราคาต า่หรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ทีม่ีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก  40
อนัดบัแรกผู้ใช้สามารถเลอืกระหวา่งกระดานหลกั และกระดานตา่งประเทศ ได้ และยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูของ
แตล่ะตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Loser ดงัรูป 

 

2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ   
- Loser – Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Loser – Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
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3) สามารถเลอืกดไูด้ 2 ตลาด คอื SET, MAI 
 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

หน้าจอ Loser    
No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
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หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2) ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 

Most Swing (ตราสารที่ราคาซือ้ขายสูงสุดกับต ่าสุดต่างกันเปอร์เซน็ต์มากที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

เป็นหน้าจอที่แสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพย์ใดบ้างที่มกีารแกวง่ของราคาสงูมาก คือมีราคาซือ้/ ขายสงูสดุ และราคา
ต ่าตา่งกนัมาก โดยจะเรียงล าดบัหุ้น ที่มีการแกวง่ของราคา เปรียบเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน จากมากไป
หาน้อยเป็นจ านวนทัง้หมดถึง 20 อนัดบั 

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Most Swing ดงัรูป 

 

2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ 
- Most Swing – Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Most Swing – Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 

3) สามารถเลอืกดไูด้ 2 ตลาด คอื SET, MAI 

 
 
 

 



 

 

59 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 
 

หน้าจอ MostSwing 
No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ 

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)  
2) ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
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Best Projected Open Price (หลักทรัพย์ที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซน็ต์ที่ดีที่สุด) 
วตัถปุระสงค์ 

 Projected Open Price คือ ราคาที่คาดวา่จะเป็นราคาเปิด โดยจะไมม่ีการจบัคูเ่กิดขึน้ มีแตค่ าสัง่ซือ้/ขายเข้ามา   
เป็นระดบัราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซือ้/ขายมากที่สดุ โดยค านวณจากการเสนอซือ้เสนอขายที่เข้ามาสูต่ลาดในช่วง pre-
open  
 ดงันัน้หน้าจอนีม้ีเพื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดวา่จะเปิด (Projected Open Price) 
เพราะจะท าให้ทราบวา่หลกัทรัพย์ใดนา่จะมีราคาเปิดสงูกวา่หรือต ่ากวา่ราคาปิดเมื่อวนัก่อนส าหรับช่วงเช้า และส าหรับชว่ง
บา่ย ก็จะทราบวา่หลกัทรัพย์ใดนา่จะมีราคาเปิดสงูกวา่หรือต า่กวา่ราคาปิดเมื่อชว่งเช้า โดยจะเรียงล าดบั หลกัทรัพย์ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงสงูไปหาหลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงต า่   

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Best Projected Open Price ดงัรูป 

 

2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ 

- Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 

3) สามารถเลอืกแสดงหน้าจอของหลกัทรัพย์ได้ทัง้ Gainer และ Loser ดงัรูป 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

No. คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Avg คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

Open-1 คือ ราคาเปิดในชว่งเช้า (ถือเป็นราคาเปิดของวนันัน้ด้วย) 
OpenVol-1 คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในชว่งเช้า 
Prev คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
ProjOpn คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาเปิดเมื่อเข้าสูช่ว่งซือ้/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็นราคาคาดวา่เป็นราคา

เปิด (projected open price) ที่ค านวณครัง้สดุท้ายก่อนเปิดตลาดราคาเปิดจึงอาจไมเ่ทา่กบัราคา 
ProjOpn  

Chg คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn โดยที่ถ้าเป็นชว่งเช้า จะคิดเทียบกบัราคาปิด 
(Prev) เมื่อวนัก่อน 

%Chg คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน  

ส าหรับช่วงบ่าย (session 2) 

Open-2 คือ ราคาเปิดในชว่งบา่ย 
OpenVol-2 คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในชว่งบา่ย 
BrkCls คือ ราคาปิดของช่วงเช้า ส าหรับการแสดงในชว่งบา่ย 
Chg คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn โดยที่  

ถ้าเป็นช่วงบา่ย  จะคิดเทียบกบัราคาปิดชว่งเช้า (Brk Cls) วนันัน้ ถ้าไมม่กีารซือ้/ขายหุ้นนัน้ในช่วง
เช้า (ราคาปิดภาคเช้าเป็นศนูย์) ก็จะใช้ราคาปิดเมื่อวนัก่อน 

%Chg คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกบัราคาปิดของช่วงเช้า 
หมายเหตุ 

1) คา่ Avg ,High ,Low จะเป็นข้อมลูหลงัเกิดการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไมแ่สดงหลกัทรัพย์ทีเ่พิ่งเข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทยีบ แต่ส าหรับช่วงบา่ยจะมีราคาปิดชว่ง
เช้า ก็จะสามารถแสดงหลกัทรัพย์เข้าใหมไ่ด้โดยการเปรียบเทยีบกบั ราคาปิด ช่วงเช้า 
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Best Projected Close Price (หลักทรัพย์ที่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซน็ต์ที่ดีที่สุด) 
วัตุประสงค์  

 Projected Close Price คือ ราคาที่คาดวา่จะเป็นราคาปิด โดยจะไมม่ีการจบัคูเ่กิดขึน้ มีแตค่ าสัง่ซือ้/ขายเข้ามา   เป็น
ระดบัราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซือ้/ขายมากที่สดุ โดยค านวณจากการเสนอซือ้เสนอขายที่เข้ามาสูต่ลาดในชว่ง Call 
Market  
 ดงันัน้หน้าจอนีม้ีเพื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดวา่จะปิด (Projected Close Price) 
โดยจะเรียงล าดบั หลกัทรัพย์ที่มกีารเปลีย่นแปลงสงูไปหาหลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงต า่   

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Best Projected Close Price 

 

2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ 
- Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 

3) สามารถเลอืกแสดงหน้าจอของหลกัทรัพย์ได้ทัง้ Gainer และ Loser ดงัรูป 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Prev  คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
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ProjCls  คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Chg  คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่วนัก่อน 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหตุ 
1) คา่ Avg ,High ,Low จะเป็นข้อมลูหลงัเกิดการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไมแ่สดงหลกัทรัพย์ทีเ่พิ่งเข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทยีบ แตส่ าหรับช่วงบา่ยจะมีราคา 
ปิดช่วงเช้า ก็จะสามารถแสดงหลกัทรัพย์เข้าใหมไ่ด้โดยการเปรียบเทียบกบั ราคาปิด ชว่งเช้า 

Best Open Price (ทรักทรัพย์ที่ราคาเปิด เปอร์เซน็ต์ที่ดีที่สุด) 
วัตถุประสงค์ 

 เป็นการแสดงราคาชว่ง Open โดยแสดงหลกัทรัพย์ทีม่ีอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาเปิดชว่งเช้าเพิ่มขึน้ และลดลง
จากราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน และหลกัทรัพย์ที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาเปิดช่วงบา่ยเพิ่มขึน้ และลดลงจากราคาปิด
ช่วงเช้า ในสดัสว่นท่ีสงูอยา่งละ 20 อนัดนัแรก โดยในแตล่ะสว่นจะเรียง ล าดบัจากหลกัทรัพย์ที่มกีารเปลีย่นแปลงมากที่สดุไป
หาน้อย 

วิธีการใช้งาน 

1) เมื่อเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking [F4] แล้วให้คลกิที่ Best Open Price ดงัรูป 

 

2) สามารถเลอืกดไูด้ 2 กระดานคือ 
- Main คือ กระดานหลกั (Main)  
- Foreign คือ กระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
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 3) สามารถเลอืกแสดงหน้าจอของหลกัทรัพย์ได้ทัง้ Gainer และ Loser ดงัรูป 

 
4) สามารถเลอืกดรูาคาเปิดได้ 2 ช่วง คือ  

- Open Session 1 คือ ราคาเปิดช่วงเช้า 
- Open Session 2 คือ ราคาเปิดช่วงบา่ย 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals              คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

OpenVol-1  คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดชว่งเช้า 
Open-1  คือ ราคาเปิดช่วงเช้า 
Prev  คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
Chg  คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่วนัก่อน 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 

ส าหรับช่วงบา่ย (session 2)  

OpenVol-2  คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดชว่งบา่ย 
Open-2  คือ ราคาเปิดช่วงบา่ย 
Brkcls  คือ ราคาปิดเมือ่ช่วงเข้า ส าหรับการแสดงในชว่งบา่ย 
Chg  คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่ช่วงเช้า 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 
หมายเหตุ 
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมลูหลงัการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) ข้อมลูจะไมแ่สดงหลกัทรัพย์ทีเ่พิ่งเข้าตลาดฯ มาเป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทียบราคาของ Open 
Price อาจไมเ่ทา่กบัราคา Project Open Price ได้เพราะมีกรณีทีย่กเลกิค าสัง่ในชว่งตลาด Pre-Open 
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 eFin Tools (เคร่ืองมือ Efinance) (Hotkey: F6) 
 

วัตถุประสงค์ 

 เป็นเคร่ืองมือที่ทางโปรแกรม efinTrade Plus ร่วมกบั บริษัทในเครือ น าเอาเคร่ืองมือที่ชว่ยในการวเิคราะห์  ข้อทลู
ตลาดหลกัทรัพน์และข้อมลูหลกัทรัพย์ เพื่อให้นกัลงทนุ ได้น าข้อมลูดงักลา่วมาชว่ย ตดัสนิใจในการ ซือ้-ขายหลกัทรัพย์  

Chart 
 เป็น การน า กราฟ เทคนคิของ Efinance thai มารวมอยูใ่น efin Trade Plus 

 

 ส่วนที่ 1 

 Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์    

   คือเคร่ืองมือในการ เลอืกช่วง Period ที่จะแสดงใร กราฟ 

   คือ ปุ่ มในการ รีโหลด กราฟ 

 ส่วนที่ 2  

  คือ  เป็นเคร่ืองมือในการเลอืกชนดิของกราฟ  เช่น แทง่เทียน หรือ  กราฟเส้น 

   คือ  เคร่ืองมือ Indicator ตา่งๆ ของ  กราฟเทคนิค 
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               คือ  เคร่ืองมือวาด Tools ได้ดงันี ้Annotation, Horizontal, Trend line, Ray, Segment  และ 

Cross Hair 

 คือ ช่วงเวลาเลอืกให้กราฟ แสดงคา่ เป็น Day, Week, Month, Quarter, Year และ Minute 

 ส่วนที่ 3   คือพืน้ท่ีของกราฟ เทคนิค 

Finance (หน้าจอส าหรับแสดงงบการเงินอยา่งย่อ) 
ใช้ส าหรับดงูบการเงินอยา่งยอ่ สามารถดยู้อนหลงัได้ 3 ปี หากวา่ปีนัน้ๆ ยงัไมค่รบปี จะแสดงข้อมลูถึง Quarter 
ลา่สดุ 

 
 

 รายละเอยีดของหน้าจอ Finance 

 Sysmbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์   ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 

Asset(M฿)  คือ สนิทรัพย์  
Liabilities(M฿)  คือ หนีส้นิ  
Equity(M฿)  คือ สว่นของผู้ ถือหุ้น  
Debt Equity Ratio   คือ สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ  
ROA(%)   คือ เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสนิทรัพย์  
ROE(%)    คือ เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสว่นผู้ ถือหุ้น  
Revenue(M฿)   คือ รายได้  
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Net Profit(M฿)   คือ ก าไรสทุธิ  
Net Profit Margin(M฿) คือ ก าไรคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของรายได้  
EPS(Baht)   คือ ก าไรตอ่หุ้น  
P/E    คือ ราคาหุ้นคิดเป็นก่ีเทา่ของก าไรตอ่หุ้น  
PEG Ratio P/E   คือ เป็นก่ีเทา่ของการเติบโต  
P/BV    คือ ราคาหุ้นเป็นก่ีเทา่ของมลูคา่ทางบญัชี  
DPS    คือ เงินปันผลตอ่หุ้น  
Oper Cash Flow(M฿) คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
Invest Cash Flow(M฿) คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ  
Finance Cash Flow(M฿) คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน  

News(ข่าวจาก Efinance thai) 
 เป็นการน าขา่วจาก Efinacne มาแสดงให้กบันกัลงุทนุได้น ามาเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ 

 

 ส่วนที่ 1 
 My Port   คือ การแสดงขา่วของหลกัทรัพย์ ใน Portfolio  
 Favorite 1-5 คือ การแสดงขา่วของกลุม่หลกัทรัพย์และแบง่กลุม่ที่สนใจได้เป็น 5 กลุม่ (Favorite1 – Favorite5) 
 Sysmbol คือ ช่ือหลกัทรัพย์   ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
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ส่วนที่ 2  หวัข้อขา่ว เมื่อ กดไปที่หวัข้อขา่วจะแสดงเนือ้ของหาขา่ว 
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 View Order (รายการค าส่ังซือ้ขาย) (Hotkey: F6) 

 วัตถุประสงค์ 

เป็นหน้าจอส าหรับท าการตรวจสอบดรูายการซือ้/ขายที่ได้สง่ค าสัง่ไปวา่มีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนีจ้ะ
สามารถดรูายละเอียดของรายการค าสัง่แล้ว ยงัมีหน้าที่ในการยกเลกิค าสัง่ได้ (Cancel)  

สามารถดรูายการค าสัง่ซือ้ขาย ได้ 3 แบบ ดงันี ้
 View Order by Transactions คือ การดรูายการค าสัง่ซือ้ขายตาม Order Number   
 View Order by Symbol คือ การดรูายการค าสัง่ซือ้ขายตาม Symbol  

View Order by Transactions 
1) คลกิที่ เมน ู                                                    จะเข้าสูห่น้าจอ View Order by Transactions 

 

 
2) สามารถ Find หาข้อมลูได้ตาม Status , Symbol, Price, Side 

3) คลกิเลอืก Status ที่ช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Status 

4) ใสช่ื่อหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Symbol 
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5) ใสร่าคาหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Price 

6) คลกิเลอืก Side ที่ช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Side 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

ส่วนที่ 1   
Status   คือ สถานะของค าสัง่ 
  O (Opened) - เปิดส าหรับการจบัคู ่ 
  X (Cancelled) - ถกูยกเลกิแล้ว  
  M (Matched) - จบัคูไ่ด้แล้วทัง้หมด  
  P (Pending) - ค าสัง่ทีค้่างอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นสถานะ 
  A (Approved) - ค าสัง่ต้องรอการอนมุตัิเครดิต  
  D (Disapprove) - ค าสัง่ทีม่ีปัญหาในเร่ืองเครดิต และไมไ่ด้รับการอนมุตัิ  
  R (Rejected) - ค าสัง่ถกูปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ  
  ALL                   - แสดงทกุๆ ค าสัง่    
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = ค าสัง่ซือ้ ,S = ค าสัง่ขาย 
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ส่วนที่ 2   
Order No.   คือ หมายเลขของค าสัง่ซือ้/ขาย 
B/S   คือ B = ค าสัง่ซือ้ สแีสดงเป็นสเีขยีว ,S = ค าสัง่ขาย สแีสดงเป็นสแีดง 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
   " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Matched   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้จบัคูแ่ล้ว 
Publish   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ (status) 
Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ 
Quote   คือ ป้ายบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start หรือ
หมายถึงยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 

ส่วนที่ 3   
Summary   คือ สรุปผลรวมของการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมด 
UnMatched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่ยงัไมเ่กิดการจบัคู ่
Matched Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
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View Order by Stock (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, KKTrade, LHs, Nomura, MBKET)  

1) คลกิที่ เมน ู                                              จะเข้าสูห่น้าจอ View Order by Symbol ดงัรูป 
 

 
 

 รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 
 

ส่วนที่ 1   
Start Date   คือ วนัเร่ิมต้นการแสดงรายการค าสัง่ซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ 
End Date   คือ วนัท่ีสิน้สดุการแสดงรายการค าสัง่ซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ 
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ส่วนที่ 2   
No.   คือ อนัดบัท่ี 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Trans   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ซือ้ / ขายหุ้นนัน้ 
 
ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดหุ้นแต่ละตวั   
Trans (ฝ่ังซือ้)   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ซือ้หุ้นนัน้ 
BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้หลกัทรัพย์ 
Matched   คือ ปริมาณการซือ้หลกัทรัพย์ทีเ่กิดการจบัคูไ่ด้ 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Matched   คือ ปริมาณการขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
SellVol   คือ ปริมาณการขายหลกัทรัพย์ 
Trans (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ขายหุ้นนัน้ 
ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลหุ้นแต่ละตัว   
Transactions   คือ สรุปผลรวมของจ านวนการสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้น แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้น 
Matched Average คือ คา่เฉลีย่ของผลรวมการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Volume  คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตหุ่้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
UnMatched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ียงัไมเ่กิดการจบัคู่ 

 
Trip ในการใช้งานเมนู View Order 

1. สามารถ Find หาข้อมลูได้ตาม Status, Symbol, Side 

2. สามารถใช้ลกูศร เลือ่นขึน้ลงเพื่อด ูOrder ที่ต้องการได้ 
3. สามารถ ดบัเบิล้คลกิหรือ Enter ที่ Order เพื่อด ูDeal Data ของ Order ที่ต้องการได้ 
4. สามารถกด Space Bar เพื่อ ให้ Cursor ไปอยูท่ี่ช่อง Status ได้ 
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 Cancel Order (การยกเลิกค าส่ังซือ้/ขาย) 
 

สามารถท าได้ 2 วิธี ดงันี ้

1. การ Cancel ทีละ 1 Order 
โดยมีวิธีการดงันี ้ 

1) เลือ่น Cursor ไปท่ี Order ที่ต้องการ Cancel   

2) จากนัน้กดปุ่ ม                       หรือกดปุ่ ม  หน้า Order นัน้ คลกิให้เป็น  ก็สามารถ Cancel  ได้ 

 
3) จากนัน้จะมี กลอ่ง Confirm ยืนยนัในการ Cancel แสดงขึน้มาดงัรูป 

 เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม   
 ถ้าไมต้่องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม                     ระบบจะท าการยกเลกิค าสัง่ Cancel ให้ 

2. การ Cancel ครัง้ละมากกว่า 1 Order 
โดยมีวิธีการดังนี ้ 

1) ให้คลกิที่ปุ่ ม  หน้า Order ที่ต้องการ Cancel จะคลกิก่ี Order ก็ได้ จะเห็นปุ่ มหน้า Order ที่คลกิเป็น 

 หรือถ้าต้องการจะ Cancel ทกุ Order ให้คลกิที่ Column ด้านบน ของช่องสีเ่หลีย่ม 
2)  จากนัน้กดปุ่ ม   
3) จากนัน้จะมี กลอ่ง Confirm ยืนยนัในการ Cancel แสดงขึน้มาดงัรูป (จะแสดงเลข Order number ทกุ 

Order ที่เราต้องการ Cancel ขึน้มาดงัรูป) 

 
4) จากนัน้จะมี กลอ่ง Confirm ยืนยนัในการ Cancel แสดงขึน้มาดงัรูป 

 เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม   
 ถ้าไมต้่องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม                     ระบบจะท าการยกเลกิค าสัง่ Cancel ให้ 
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 การค้นหา Order 
 

สามารถ ค้น หา Order ที่ต้องการได้ ดงันี ้
1. สามารถ ค้น หา Order ตาม Status ได้ โดยใส ่Status Order ที่ผู้ใช้ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรือคลกิที่
ปุ่ ม Search (                                     ) หน้าจอจะแสดง เฉพาะ  Status ที่ผู้ใช้ ค้นหา 
เช่น ต้องการค้นหา Status = M จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 
 

2. สามารถ ค้น หา Order ตาม Symbol ได้ โดยใส ่Symbol ที่ต้องการในช่อง Symbol จากนัน้กด Enter หรือ
คลกิที่ปุ่ ม Search (                           ) หน้าจอจะแสดง เฉพาะหุ้นท่ีผู้ใช้ Find หา 
เช่น ต้องการ ค้นหา Symbol = CPALL จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 
 

3. สามารถ ค้น หา Order ตาม Price ได้ โดยใส ่Price ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรือคลกิที่ปุ่ ม Search 
 (                                       ) หน้าจอจะแสดง Order ที่เป็น เฉพาะ Price ที่ผู้ใช้ Find หา 
เช่น ต้องการ ค้นหา Price = ‘MP’ จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 
 

4. สามารถ ค้น หา Order ตาม Side ได้ โดยใส ่Side ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรือคลกิที่ปุ่ ม Search 
 (                           ) หน้าจอจะแสดง Order ที่เป็น เฉพาะ Side ที่ผู้ใช้ Find หา 
เช่น ต้องการ ค้นหา Side = ‘B’ จะได้ข้อมลูดงัรูป 
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Deal Data (รายละเอยีดของ Order) 
 

สามารถ ดขู้อมลู Deal Data ได้ โดยหน้าจอนีจ้ะแสดงรายละเอยีดของ Order 
โดยมีวิธีการดังนี ้ 
1. เลือ่น Cursor ให้อยูท่ี่ Order ที่ผู้ใช้ต้องการ 

2. จากนัน้ดบัเบิล้คลกิ หรือกดที่ปุ่ ม   
3. จากนัน้หน้าจอ Deal Data จะแสดงขึน้มา โดยมีรายละเอยีดดงัรูป 

 
4. ต้องการปิดหน้าจอ Deal Data ให้กด Enter หรือ ใช้เมาส์คลกิที่ เคร่ืองหมายปิด ( ) 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่ 1   
Order No. คือ หมายเลขของค าสัง่ซือ้/ขาย 
Side  คือ ฝ่ังของค าสัง่ 
  B = Buy Order   
  S = Sell Order 
  H = Short Sell Order  
  C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price  คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
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Matched คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้จบัคูแ่ล้ว 
Published คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Condition คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
   1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
   2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   
  3. ราคาต้องไมเ่ป็นราคา   MP (Market Price, ATO   (AT The Open Price) หรือ  
     ATC (At the Close)   
   4. ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งไว้ได้                                                                                                                                        
  เงื่อนไข  ( Condition )  ได้  2  แบบดังนีค้ือ 
  1. แบบ FOK (Fill Or Kill)   

หมายถึง  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้หมดทัง้จ านวนทนัทีทีค่ าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไปถึง
ตลาดฯ โดยผลของการจบัคูจ่ะเกิดรายการซือ้/ขาย ( Deal ) ก่ีรายการก็ได้  แตถ้่าค าสัง่ซือ้/
ขายใบนัน้ไมส่ามารถจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะถกูยกเลกิทนัทีโดยไม่
ต้องไปตอ่ควิเพื่อรอการจบัคู ่

 2. แบบ IOC (Immediate Or Cancel)   
หมายถึง  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจบัคูไ่ด้เพยีง
บางสว่นก็ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด   

Account คือ เลขท่ีบญัชีลกูค้า 
Status คือ สถานะของคาสัง่ซือ้ / ขาย  
     A - รายการซือ้ / ขายทีม่ีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดติ หรือ Short Sell และต้องรอการอนมุตัจิากผู้มอีานาจ  
     D - รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดติ หรือ Short Sell และไมผ่า่นการอนมุตัิจากผู้มอีานาจ  
     C - รายการซือ้ / ขายที่ถกูคาสัง่ยกเลกิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
    X - รายการซือ้ / ขายที่ถกูยกเลกิเรียบร้อยแล้ว  
    O - รายการซือ้ / ขายที่พร้อมจะทาการจบัคู ่ 
 M - รายการซือ้ / ขายที่สามารถจบัคูไ่ด้แล้ว  
 R - รายการซือ้ / ขายทีถ่กูปฎิเสธจากระบบ หรือตลาดหลกัทรัพย์  
 PC - รายการซือ้ / ขายที่รอการยนืการแก้ไขรายการซือ้ / ขาย (Change)  
 PO - รายการซือ้ / ขายที่รอการอนมุตัิจากผู้มีอานาจในชว่งเวลา Pre-Open  
 POA - รายการซือ้ / ขายที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอานาจแล้วในชว่งเวลา Per-Open  
 PX - รายการซือ้ / ขายที่รอการยนืยนัการขอยกเลกิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 OA- รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัิแล้วซึง่พร้อมจะทาการจบัคู ่ 
 MA - รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัิแล้วซึง่สามารถจบัคูไ่ด้ทัง้จานวน  
 XA - รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัแิล้วซึง่ได้ขอทาการอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว  
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 S - รายการซือ้/ ขายที่ถกูสง่มาจาก ระบบ Sub broker และรอการ Approve หรือ Rekey  
 จากโบรคเกอร์  
 W - รายการซือ้ / ขายทีถ่กูสง่มาจากระบบ Sub broker และมีคาสัง่ให้การ Approve ก่อนที่จะสง่ไปยงั 
           ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

Entry Time คือ เวลาที่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Quote คือ ป้ายบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start หรือหมายถงึ
ยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 

Quote Time คือ เวลาที่ได้การยืนยนัค าสัง่จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
Original Priceคือ ราคาดัง้เดิมของค าสัง่ มีประโยชน์ส าหรับค าสัง่ซือ้ / ขายที่ราคาตลาด (MP)  

ถ้าค าสัง่จบัคูไ่ด้ไมค่รบตามปริมาณทัง้หมดของค าสัง่  ปริมาณทีเ่หลอืจะถกูเสนอซือ้ หรือเสนอ
ขายที่ราคาสงูกวา่   หรือต ่ากวา่ราคาทีจ่บัคูไ่ด้ครัง้ สดุท้ายอยู ่1 ช่วงราคา ตามล าดบั   เมื่อถงึตรง
นี ้ค าสัง่นีก็้จะมีราคา Ori_Pri เป็น “MP” 

Entry Id คือ เลขประจ าตวัผู้ ป้อนค าสัง่ 
Approver คือ เลขประจ าตวัผู้ที่จะต้องอนมุตัิค าสัง่เมื่อได้อนมุตัิแล้วจะเป็นเลขประจ าตวัผู้อนมุตัิ 
Cancel Time คือ เวลาทีย่กเลกิค าสัง่ 
ส่วนที่ 2   
Confirm คือ เลขหมายยืนยนั 
Volume คือ ปริมาณซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคู ่
Price คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ตกลงท าการซือ้/ขาย 
Time คือ เวลาทีเ่กิดรายการ 
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 Portfolio (พอร์ตการลงทุนและข้อมูลบัญชีซือ้ขาย) (Hotkey: F8) 
 
 วัตถุประสงค์ 

ลกูค้าสว่นใหญ่มกัต้องการจะทราบวา่  ณ  ขณะนัน้ตนเองมีหุ้นอยูใ่นพอร์ตเทา่ไร และ ยงัมวีงเงินเครดิตเหลอือยู่
เทา่ไร ถ้าขายหุ้นท่ีมีอยูใ่นพอร์ตแล้วจะได้ก าไร/ขาดทนุเทา่ไร  เมื่อเทียบกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัที่เป็นอยู ่ได้ออกแบบ
ฟังก์ชัน่ท่ีสะดวกแก่ผู้ใช้  ในการท่ีจะดแูลและบอกข้อมลูที่ส าคญัเหลา่นีใ้ห้แก่ลกูค้าของผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็ว, ถกูต้อง และทนั
ตอ่เหตกุารณ์ ท าให้ลกูค้าสามารถที่จะใช้เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการวางแผนในการซือ้/ขายหุ้นได้อยา่งรวดเร็ว 
จากทีก่ลา่วมาแล้วนีจ้ะท าให้ผู้ใช้สามารถบริการและดแูลลกูค้าของผู้ใช้ได้อยา่งดียิง่ขึน้ 

หน้าจอ Portfolio สามารถแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ของลกูค้าได้ โดยแบง่เป็น 3 หน้าจอยอ่ยดงันี ้
 Holding Chart เป็นกราฟแทง่แสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบง่การแสดงออกเป็น 2 สว่นคอื 

รายหุ้นและราย Sector  
 NAV เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกบั SET      
 Portfolio แสดงข้อมลูบญัชีซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู่ซึง่สามารถแบง่เมนอูอกเป็น 5 เมนดูงันี ้
 Projected Profit / Loss ประเมินผลก าไร / ขาดทนุ 
 Credit หลกัทรัพย์ในพอร์ต 
 Total Realize / Profit ผลก าไร / ขาดทนุตามจริง 
 Confirm Summary สรุปรายการซือ้  / ขายของลกูค้าตามหุ้นท่ีจบัคูไ่ด้ 
 Confirm By Symbol            แสดงรายการ Sub Total ( Confirm by Symbol ) 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 ชนิดบญัชีของลกูค้า เป็น บัญชีเงนิสด (Cash Balance) 
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 ชนิดบญัชีของลกูค้า เป็น บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AIRA, ASP, KKTrade, LHs, Nomura, 
MBKET ) 

 
 

*** ดงันัน้เมื่อชนิดบญัชีของลกูค้าตา่งกนั บัญชเีครดติบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพิ่มเมน ูCredit ขึน้มา 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
Account คือ เลขท่ีบญัชีของลกูค้า 
Name คือ ช่ือของลกูค้า 
Trader คือ หมายเลขของผู้ดแูล 
Customer Flag คือ เคร่ืองหมาย Flag ที่ลกูค้าคนนีต้ิด 
Customer Type คือ ชนิดลกูค้า 

‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร์ 
‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
‘F’ : ลกูค้าตา่งชาติของโบรกเกอร์ 
‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
‘I’  : ลกูค้าของซบัโบรกเกอร์ 
‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
‘O’ : ลกูค้าตา่งชาตขิองซบัโบรกเกอร์ 
‘U’ : กองทนุรวมของซบัโบรกเกอร์ 

Account Type คือ ชนิดบญัชีของลกูค้า 
‘C’  : บญัชีเงินสด  
‘B’  : บญัชีเครดิตบาแลนซ์ 
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Credit Type คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลกูค้า 
       ‘1’ : Regular Credit      
                  การซือ้จะพิจารณาทีว่งเงินซือ้ 
                 การขายจะพจิารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
      ‘2’ : Credit Line 
                 การซือ้จะพิจารณาทีว่งเงินซือ้ 
                  การขายจะพจิารณาที่วงเงินขาย 
     ‘3’ : Total Exposure 
                  การซือ้และขายจะพิจารณาทีว่งเงินรวม     
Can’t over credit  คือ ก าหนดความสามารถในการซือ้/ขายเกินเครดิตทีม่ีอยู ่
  ‘Y’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน และไมส่ามารถขาย Short Sellได้ 
  ‘B’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน แตส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
  ‘S’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  แตไ่มส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
   ‘  ’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  และสามารถขาย Short Sell ได้ 
Buy Limit  คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
High Limit  คือ วงเงินเครดิตสงูสดุของลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
Credit Line  คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้าเมื่อลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่มีไว้เพื่อให้ทราบวา่เป็นลกูค้าระดบัใด การ

ใช้งานฟิลด์นี ้ได้แก่ 
 1.  ในกรณีอนมุตัวิงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนมุตัิ (Approve) จะใช้ Field นี ้
ในการค านวณ เช่น ยอดเงินสงูสดุทีสามารถอนมุตัิได้ = Credit Line * Percent 

  2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลกูค้า Cash เมื่อท าการขาย  
     ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 

ถ้า Credit Line ไมเ่ทา่กบั 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แตจ่ะต้องไมท่ าให้ Buy/Total Credit Line มี
คา่มากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสดุไมเ่กินจ านวน Credit Line) 

Equity  คือ ทรัพย์สนิของลกูค้าทัง้หมด 
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 ชนิดบญัชีของลกูค้า เป็น บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AEC, AWS, CIMBs, RHBOSK, TNS) 

 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
หน้าจอ Credit   
ส่วนที่ 1  
Account คือ เลขท่ีบญัชีของลกูค้าและช่ือของลกูค้า 
Trader คือ หมายเลขและช่ือของผู้ดแูล  
Account Type คือ ชนิดบญัชีของลกูค้า 

 C = Cash Account 
 A = Cash Margin Account 
 M = Maintenance Margin 
 B = Credit Balance 
 H = Cash Balance 
 I = Internet 

Credit Type คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลกูค้า 
1 = Premium 
2 = Regular 
3 = Sell Only 
4 = Total Explosure 
5 = Extend Premier 
6 = Credit Line 
7 = Cash Balance 
8 = Credit Balance 
9 = Credit Balance (Temp Account) 
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Customer Type คือ ชนิดลกูค้า 
 ‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร์ 
 ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
 ‘F’ : ลกูค้าตา่งชาติของโบรกเกอร์ 
 ‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
 ‘I’  : ลกูค้าของซบัโบรกเกอร์ 
 ‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
 ‘O’ : ลกูค้าตา่งชาตขิองซบัโบรกเกอร์ 
 ‘U’ : กองทนุรวมของซบัโบรกเกอร์ 
Credit Line คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้าเมื่อลกูค้าเปิดบญัชีใหม่ มีไว้เพื่อให้ทราบวา่เป็นลกูค้าระดบัใด 

การใช้งานฟิลด์นี ้ได้แก่ 
 1.  ในกรณีอนมุตัวิงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนมุตัิ (Approve) จะใช้  
 Field นีใ้นการค านวณ เช่น ยอดเงินสงูสดุทีสามารถอนมุตัิได้ = Credit Line * Percent 
 2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลกูค้า Cash เมื่อท าการขาย  
 ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 

ถ้า Credit Line ไมเ่ทา่กบั 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แตจ่ะต้องไมท่ าให้ Buy/Total Credit Line มีคา่
มากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสดุไมเ่กินจ านวน Credit Line) 

Equity  คือ ทรัพย์สนิของลกูค้าทัง้หมด (Equity = Buy Limit + Total Current Value) 
Excess Equity คือ ทรัพย์สนิสว่นเกินของลกูค้า  
 เป็นยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Purchasing Power คือ อ านาจการซือ้ 

ส่วนที่ 2 
Acc EE คือ สว่นตา่งของ equity ลกูค้าทีม่ีอยูจ่ริงกบัระดบั equity ที่ต้องการ ซึง่จะใช้เป็นตวัก าหนด 
BCrd 50% คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 50% 
BCrd 60% คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 60% 
BCrd 70% คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 70% 
Assets คือ มลูคา่สว่น Asset 
MR คือ มลูคา่หลกัประกนัท่ีวางไว้ 
Call Force คือ มลูคา่ที่โบรกเกอร์ต้องการ Force 
Shortage Force คือ มลูคา่ที่ต้อง force ให้ถึงอตัรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL 
Liabilities คือ มลูคา่ Liability 
Equity คือ สว่นลงทนุของลกูค้า 
Buy MR คือ MR ของหุ้นท่ีสัง่ซือ้แตย่งัไม ่Match 
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Sell MR คือ MR ของหุ้นท่ีสัง่ขายแตย่งัไม ่Match 
Cash Bal คือ เงินสดทีว่างเป็นประกนั 
EE คือ สว่นของทนุท่ีเหลอือยู ่
PP คือ อ านาจซือ้ของลกูค้า 
Call LMV คือ อตัรา Margin Call ด้าน LMV 
LMV คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ใน Port ของลกูค้า 
Collateral คือ มลูคา่หลกัประกนัอื่นๆ เป็นคา่คงที่ 
Call Margin คือ มลูคา่ที่โบรกเกอร์ต้องการ Call 
Call SMV คือ อตัรา Margin Call ด้าน SMV 
SMV คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ขาย Short ใน Port ของลกูค้า 
DEBT คือ มลูคา่หนีท้ี่กู้ ไปเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ 
Shortage Call คือ มลูคา่ที่ต้อง call ให้ถงึอตัราที่ broker ต้องการ = EQUITY - CALL MARGIN 
Force LMV คือ อตัรา force sell ด้าน LMV call ถึงระดบัท่ีโบรกเกอร์ต้องการ 
BMV คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลกูค้า 
Action คือ รายละเอยีดของ Event call margin หรือ force sell 
Force SMV คือ อตัรา force sell ด้าน SMV call ถึงระดบัท่ีโบรเกอร์ต้องการ 
Withdrawal คือ จ านวนวงเงินที่สามารถถอนได้ 
Margin Rate คือ อตัรามาร์จิน้ 
 

 Holdings Chart เป็นกราฟแทง่แสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบง่การแสดงออกเป็น 2 สว่นคือ รายหุ้น
และราย Sector 
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 NAV เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกบั SET      

 
 

 Portfolio แสดงข้อมลูบญัชีซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู่ซึง่สามารถแบง่เมนอูอกเป็น 5 เมนดูงันี ้

 Projected Profit / Loss (ประเมินผลก าไร / ขาดทนุ) 
วัตถุประสงค์ 

 แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผลก าไรขาดทนุของหุ้น ที่ลกูค้าของ ผู้ใช้มีอยูใ่นพอร์ต  เมื่อเทียบกบัราคาของหุ้นท่ีเกิด
การซือ้/ขายกนัครัง้สดุท้ายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Last Sale)  

 
 



 

 

86 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
หน้าจอ Projected Profit / Loss   
Symbol คือ ช่ือของหุ้นท่ีลกูค้ามีอยู ่ 
TTF คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
 "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Type คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลกูค้า 
 “-“ = Long Term  หุ้นปกติ 
 S = การท า short sell 
 P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกนั (ไมม่ีผลตอ่การคดิค านวณคา่ Purchasing Power) 

C = Collateral Symbol หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั(มีผลตอ่การคดิค านวณคา่
Purchasing Power) 

 H = หุ้นใน port ถกูก าหนดห้ามซือ้ขาย 
 R = ลกูหุ้น 
 * = หลกัทรัพย์ที่หยดุท าการซือ้/ขายชัว่คราว (Suspend) 
OnHand คือ จ านวนหุ้นท่ีลกูค้ามีอยูใ่น Port (ซึง่หกัลบออกจากหุ้นท่ีสัง่ขายแล้วแตย่งัไม ่Matched)  

ค านวณจาก Onhand=Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 
Sellable คือ จ านวนหุ้นใน Port ที่ลกูค้สามารถสัง่ขายได้ โดยไม ่Short Sale ค านวณจาก 
 Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today 
Average คือ ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของลกูค้าที่ลกูค้าซือ้มาเก็บไว้ 
Last คือ ราคาที่ท าการซือ้/ขายกนัครัง้สดุท้ายที่เกิดขึน้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
Cost คือ ต้นทนุของการซือ้หุ้น (ค านวณจาก Shares * Average) 
Current Value คือ มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นท่ีลกูค้ามี (ค านวณจาก Shares * Last) 
%Unrl  คือ ค านวณได้ดงันี ้(Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrealized P/L คือ เป็นสว่นท่ีเปรียบเทียบ เป็นสว่นท่ีเปรียบเทยีบผลของการขายหุ้นท่ีมีอยูใ่นพอร์ตทัง้หมดในราคา

เฉลีย่ตอ่หุ้นท่ีลกูค้าซือ้มากบัในราคาที่ท าการซือ้ขายกนัครัง้สดุท้ายในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่สามารถ
ค านวณได้ดงันี ้Unreal P/L= Current Value – Cost 

Realize P/L  คือ มลูคา่ของผลก าไร / ขาดทนุซึง่เกิดจากการค านวณดงันี ้Sell Tot  Amount – Cost Tot  
Amount 
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Credti (หลักทรัพย์ในพอร์ต) 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงข้อมลูภายในพอร์ตลกูค้า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลอื และจ านวนหุ้น เป็นต้น 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
หน้าจอ Credit   
ส่วนที่ 1   
Account คือ เลขท่ีบญัชีของลกูค้า 
Name คือ ช่ือของลกูค้า 
Trader คือ หมายเลขของผู้ดแูล  
Customer Flag คือ เคร่ืองหมาย Flag ที่ลกูค้าคนนีต้ิด 
Customer Type คือ ชนิดลกูค้า 
 ‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร์ 
 ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
 ‘F’ : ลกูค้าตา่งชาติของโบรกเกอร์ 
 ‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
 ‘I’  : ลกูค้าของซบัโบรกเกอร์ 
 ‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
 ‘O’ : ลกูค้าตา่งชาตขิองซบัโบรกเกอร์ 
 ‘U’ : กองทนุรวมของซบัโบรกเกอร์ 
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Account Type คือ ชนิดบญัชีของลกูค้า 
      ‘C’  : บญัชีเงินสด  
      ‘B’  : บญัชีเครดิตบาแลนซ์ 
Credit Type คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลกูค้า 
     ‘1’ : Regular Credit      
                 การซือ้จะพจิารณาที่วงเงินซือ้ 

                  การขายจะพจิารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
    ‘2’ : Credit Line 
                 การซือ้จะพิจารณาทีว่งเงินซือ้ 
                การขายจะพจิารณาที่วงเงินขาย 
    ‘3’ : Total Exposure 
                 การซือ้และขายจะพิจารณาทีว่งเงินรวม     
Can’t over credit คือ ก าหนดความสามารถในการซือ้/ขายเกินเครดิตทีม่ีอยู ่
 ‘Y’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน และไมส่ามารถขาย Short Sellได้ 
 ‘B’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน แตส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
 ‘S’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  แตไ่มส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
 ‘  ’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  และสามารถขาย Short Sell ได้ 
Excess Equity คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Purchasing Power คือ อ านาจการซือ้ 
Credit Line คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้าเมื่อลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่มีไว้เพื่อให้ทราบวา่เป็นลกูค้าระดบัใด  

การใช้งานฟิลด์นี ้ได้แก่ 
 1.  ในกรณีอนมุตัวิงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนมุตัิ (Approve) จะใช้  
 Field นีใ้นการค านวณ เช่น ยอดเงินสงูสดุทีสามารถอนมุตัิได้ = Credit Line * Percent 
 2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลกูค้า Cash เมื่อท าการขาย  
     ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 

ถ้า Credit Line ไมเ่ทา่กบั 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แตจ่ะต้องไมท่ าให้ Buy/Total Credit Line มีคา่
มากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสดุไมเ่กินจ านวน Credit Line) 

Equity คือ ทรัพย์สนิของลกูค้าทัง้หมด 

ส่วนที่2  
Margin Rate คือ เพื่อลดอตัราความเสีย่งของ Broker ให้น้อยลง เพราะเนื่องจากลกูค้าแตล่ะคนมเีครดติไมเ่ทา่กนั 

ดงันัน้จงึมีการน าคา่ของ Adjust Margin Rateมาท าการค านวณด้วยในการตดัและการคืนวงเงินให้กบั
ลกูค้า 
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Loan Limit คือ ขีดจ ากดัยอดหนีข้องลกูค้า Type “B” จะแสดงให้เห็นที่สว่นบนของหน้าจอ Credit Balance 
Maintenance และคา่ Loan จะมีคา่ได้ไมเ่กินคา่ Loan Limit นีเ้ทา่นัน้    

Excess Equity คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Mark EE คือ เป็นคา่ของ EE ณ ปัจจบุนั =  Eq – MR 
MM% คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ทีต้่องด ารงไว้ 
Equity คือ ทรัพย์สนิรวมของลกูค้า 
MR คือ ทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนั * อตัรา Initial Margin    
ASSET 
Cash Balance คือ ยอดเจ้าหนีส้ทุธิ  
LMV คือ มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นในบญัชีของลกูค้า   
Colleteral คือ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีลกูค้าวางเป็นประกนัเพิ่ม   
LIABILITIES 
Loan คือ ยอดกู้สทุธิ (หลงัท าการซือ้ขาย) 
SMV คือ มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบญัชี (Short Sell Symbol)   
CALL & FORCE 
Call คือ ลกูค้าที่จะต้องเรียกหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเพิ่ม 
Force คือ ลกูค้าที่จะต้องถกูบงัคบัขายหลกัทรัพย์ในบญัชี 
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Total Realize / Profit (ผลก าไร / ขาดทนุตามจริง) 
วัตถุประสงค์ 

 แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผลก าไรขาดทนุของหุ้นท่ีลกูค้าผู้ใช้ได้ท าการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายไปแล้วจริง 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
หน้าจอ Total Realize / Profit   
Symbol คือ ช่ือของหุ้นท่ีลกูค้ามีอยู ่
Type คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลกูค้า 
 “-“ = Long Term  หุ้นปกติ 
 S = การท า short sell 
 P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกนั (ไมม่ีผลตอ่การคดิค านวณคา่ Purchasing Power) 

C = Collateral Symbol หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั (มีผลตอ่การคิดค านวณคา่ 
Purchasing Power) 

 H = หุ้นใน port ถกูก าหนดห้ามซือ้ขาย 
 R = ลกูหุ้น 
 * = หลกัทรัพย์ที่หยดุท าการซือ้/ขายชัว่คราว (Suspend) 
TTF คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
 "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Start Of day คือ จ านวนหุ้นเดมิ หรือเร่ิมต้นท่ีลกูค้ามีอยูภ่ายในพอร์ตส าหรับวนันี ้
B/H Today คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการสง่ค าสัง่ซือ้และเกิดการซือ้/ขายกนัขีน้ (Matched) รวมทัง้หุ้นท่ีมกีาร Short Sell 

(ขายโดยไมม่ีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึน้ทัง้หมดภายในวนันี ้



 

 

91 

S/C Today คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการสง่ค าสัง่ขายและเกิดการซือ้/ขายกนัขีน้ (Matched) รวมทัง้หุ้นท่ีมีการท า Cover 
short (ซือ้คืนในสว่นท่ีได้ท าการ Short sell ไป) และมีการ Matched เกิดขึน้ทัง้หมดภายในวนันี ้

S/C Avg คือ ราคาเฉลีย่ในการขายหรือการ Cover Short ตอ่หุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในพอร์ตของลกูค้าภายในวนันี ้
Cost Avg คือ ราคาเฉลีย่ในการซือ้ตอ่หุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในพอร์ตของลกูค้าภายในวนันี ้
S/C Amount คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการขายหรือ Cover Short เทียบกบัราคาขายเฉลีย่ ซงึสามารถท าการค านวณได้

ดงันี ้Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today 
Cost Amount คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการขายเทียบกบัราคาต้นทนุเฉลีย่ ซึง่สามารถท าการค านวณได้ดงันี ้Cost Tot   

Amount = Cost Avg * Sell Today 
Realize P/L คือ มลูคา่ของผลก าไร / ขาดทนุซึง่เกิดจากการค านวณดงันี ้
 Realized P/L = Sell Tot  Amount – Cost Tot Amount 
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Confirm Summary (สรุปรายการซือ้ / ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได้) 
วัตถุประสงค์ 

สรุปรายการซือ้/ขาย ของลกูค้าตามหุ้นเฉพาะ ท่ีจบัคูไ่ด้เรียบร้อยแล้ว  โดยแยกตาม Side B / S   

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย หน้าจอ Confirm Summary   
Side คือ B = ซือ้หุ้น , S= ขายหุ้น 
Symbol คือ ช่ือของหุ้นท่ีท าการซือ้/ขายภายในวนันี ้
TTF คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
 "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Volume คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้/ขายทัง้หมดของหุ้นภายในวนันี ้
Price คือ ราคาเฉลีย่ในการซือ้/ขายหุ้นที่เกิดขึน้ภายในวนันี ้
Amount คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการซือ้/ขาย เทียบกบัราคาเฉลีย่ 
Comm+Vat คือ มลูคา่ Commission คิดรวมคา่กบั Commission ของแตล่ะรายการ 
NetAmnt คือ ยอดเงินของลกูค้าทีจ่ะต้องจา่ยในกรณีซือ้ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
 ซือ้ = Amount + Commission 
 ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT คือ มลูคา่ซือ้ของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL SOLD คือ มลูคา่ขายของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL NET คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD 
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Confirm By Symbol (แสดงรายการ Sub Total) 
วัตถุประสงค์ 
สรุปรายการซือ้/ขาย  ของลกูค้าตาม  Order เฉพาะที่มีรายการจบัคู ่โดยแบง่ตาม Side B/S และ แบง่ตาม
หุ้น  

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย  หน้าจอ Confirm By Symbol    
Side คือ B = ซือ้หุ้น, S= ขายหุ้น 
Symbol คือ ช่ือของหุ้นท่ีท าการซือ้/ขายภายในวนันี ้
TTF คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
 "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Volume คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้/ขายทัง้หมดของหุ้นภายในวนันี ้
Price คือ ราคาซือ้/ขายหุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในวนันี ้
Amount คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการซือ้/ขาย เทียบกบัราคาเฉลีย่ 
Comm+Vat คือ มลูคา่ Commission คิดรวมคา่กบั VAT ของแตล่ะรายการ 
NetAmnt คือ ยอดเงินของลกูค้าทีจ่ะต้องจา่ยในกรณีซือ้ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
 ซือ้ = Amount + Commission 
 ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT คือ มลูคา่ซือ้ของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL SOLD คือ มลูคา่ขายของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL NET คือ จ านวนเงินรับจ่ายสทุธิในแตล่ะวนั  
 ถ้าเป็นเคร่ืองหมายบวก หมายถึงจ านวนเงินท่ีได้รับภายในวนันี ้
 ถ้าเป็นเคร่ืองหมายลบ หมายถึง จ านวนเงินท่ีต้องจา่ยภายในวนันี ้
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 News (ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) (Hotkey: F7) 
 

วัตถุประสงค์ 

สามารถอ านวยความสะดวกให้ทา่นผู้ใช้ดไูด้ทัง้ขา่วสารรายหุ้นท่ีทา่นสนใจและขา่วสารของหุ้นตา่ง ๆ ที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ดงันี ้

 

เมนจะแสดงข่าวสารของหลกัทรัพย์ วันนี ้หากทา่นผู้ใช้เลอืกค้นหาเฉพาะขา่วสารท่ีสนใจ ขา่วสารท่ีแสดงนัน้จะแสดง
เฉพาะข้อมลูหลกัทรัพย์ที่ทา่นค้นหาซึง่เป็นขา่วสารวนันีแ้ละขา่วสารย้อนหลงั 2 ปี 

เมนูข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ จะแสดงข้อมลูรายบริษัท/หลกัทรัพย์ 
หากทา่นผู้ใช้เลอืกค้นหาเฉพาะข้อมลูรายบริษัท/หลกัทรัพย์ที่สนใจ ข้อมลูรายบริษัท/
หลกัทรัพย์ที่แสดงนัน้จะแสดงเฉพาะข้อมลูรายบริษัทท่ีทา่นค้นหาเทา่นัน้ 
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 Auto Trade (การส่งค าส่ังแบบอัตโนมัต) 

วัตถุประสงค์ 

ใช้ในการตัง้เง่ือนไขในการสง่ค าสัง่ เมื่อถงึเง่ือนไขที่ตัง้ไว้ระบบจะสง่ค าสัง่แบบอตัโนมตัิ โดยมีทัง้หมด 4 รูปแบบ 

Auto Trade Type 1 

 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 1 
 ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง 
 Buy   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้ 
 Sell   คือ ปุ่ ม สง่ค าสัง่ขาย 
 Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 Order Conditions  คือ เง่ือนไขในการตัง้คา่ 

1. Last >=  หมายถงึคา่ Last Sale มากกวา่หรือเทา่กบั คา่ในช่อง Value 
2.  Last <=  หมายถงึคา่ Last Sale น้อยกวา่หรือเทา่กบั คา่ในช่อง Value 
3. Last >= SMA(Day) หมายถงึ คา่ Last Sale มากหวา่หรือเทา่กบั SMA(Day)โดย 

คา่(Day) น ามาจากช่อง Period  
4. Last <= SMA(Day) หมายถงึ คา่ Last Sale น้อยกวา่หรือเทา่กบั SMA(Day)โดย 

คา่(Day) น ามาจากช่อง Period 
5. Last > Break High(Day) หมายถึง คา่ Last Sale มากกวา่ Break High(Day)

โดย คา่(Day) น ามาจากช่อง Period 
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6. Last < Break High(Day) หมายถึง คา่ Last Sale น้อยกวา่ Break High(Day)
โดย คา่(Day) น ามาจากช่อง Period 

7. Last > Break Low(Day) หมายถึง คา่ Last Sale มากกวา่ Break Low(Day)โดย 
คา่(Day) น ามาจากช่อง Period 

8. Last < Break Low(Day) หมายถึง คา่ Last Sale น้อยกวา่ Break Low(Day)โดย 
คา่(Day) น ามาจากช่อง Period 

Value/Period  คือ คา่ที่จะน ามาเปรียบเทียบกบั คา่ Order Conditions 
 Price  คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling 

นอกจากนีย้งัมีราคาที่เป็น  
   ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
   ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
   MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น  12.40 บาท 
Volume   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
Cancel End of Day คือ หาก Order ที่ตัง้ไว้ ไมถ่ึงเงืนอไข ระบบจะท าการ Cancel Order ดงักลา่วในสิน้วนั 
Pin   คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีไว้ 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้

    'Wait' ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่เข้า Server i2trade 
     'Pending' ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

 'Canceled' ส าหรับ Order ที่ยกเลกิการสง่ค าสัง่ 
     'Fail' ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

 'Sent' ส าหรับ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
 'Incomplete' ส าหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แตไ่ม่สามารถสง่ออกไปยงัตลาดฯ
ได้ 

 กลอ่ง Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell 
 Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Atuotrade Type 1 
 Search   คือ ปุ่ ม การ รีโหลด  ส าหรับการ View Order Atuotrade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order Atuotrade Type 1 
 B/S   คือ B = ค าสัง่ซือ้ สแีสดงเป็นสเีขยีวม, S = ค าสัง่ขาย สแีสดงเป็นสแีดง 
 Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
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Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 

 Condition  คือ คา่ Condition ที่ตัง้ไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ ค าสัง่เข้าระบบ Auto  
 Cancel End of Day คือ ตัง้สถานะ Cancel Order auto Trade ณ สิน้วนั หรือไม ่(คา่ Y = ใช,่ คา่ N = ไม)่ 
 Group Cancel  คือ ตัง้สถานะ Group Cancel หรือไม ่(คา่ Y = ใช,่ คา่ N = ไม)่ 
 Ref No.   คือ   เลขท่ีอ้างอิงบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
 
การใช้งาน 
การตัง้เง่ือนไขสามารถตัง้ได้ทีละ 1 เง่ือนไข มีเง่ือนไขให้เลอืกใช้ดงันี ้
Order Condition 

1. Last ตัง้ Auto Trade จากราคา เช่นถ้าราคาหุ้นไปถึง 10 บาทให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขาย เป็นต้น 
2. Last >=/ <= SMA(Day) เช่น ตัง้เง่ือนไขจากเส้น SMA(Day) ถ้าราคา Last >= SMA(10) ก็จะสง่ค าสัง่ซือ้ เป็นต้น 

ปุ่ม Cancel End of day  
ใช้ส าหรับเลอืกวา่จะให้เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ ค้างอยู ่จนกวา่จะระบบจะสง่ค าสัง่ออกไป หากต้องการให้เง่ือนไขที่ตัง้ 

Auto มีผลแคว่นันัน้วนัเดยีว ให้เลอืก Cancel end of day  
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โซนที่ 4 : กล่องส่งค าส่ังซือ้ขาย (Bar Trade) 
กลอ่งสง่ค าสัง่ซือ้ขายในโปรแกรม efin Trade Plus จะมีให้เลอืกถึง 5 แบบ ผู้ใช้งานสามารถเลอืกแบบท่ีถนดัหรือ

คุ้นเคย เพียงแคค่ลกิที่ตวัเลข 1-4 ครัง้เดียวโปรแกรมจะจ าการใช้งานไว้ เปิดโปรแกรมครัง้ตอ่ไปโปรแกรมจะก าหนดเป็น
กลอ่งครัง้ลา่สดุที่ได้ใช้งานไว้ 

 วิธีการใช้งาน 

1) สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได้ทกุหน้าจอโดยการกดคีย์บอร์ด ดงันี ้
- [NumLock] จะเป็นการสง่ซือ้ Buy Order  
- [-] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Sell Order 
- [/] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Short Order 
- [*] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Cover Order 

2) จากรูปจะเห็นได้วา่กลอ่งสง่ค าสัง่ซือ้ จะแสดงอยูด้่านลา่งของหน้าจอทกุหน้าจอ โดยจะสามารถเลอืก
หน้าจอสง่ค าสัง่ได้ ถงึ 4 รูปแบบดงันี ้
แบบที่ 1 : efin Trade Style  

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell , H = Short Sell , C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Time คือ จ านวนครัง้ที่ต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้
 ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Cond คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย              
Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
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Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
 

 แบบที่ 2 : Quick Trade Style 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell  
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้
 ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
 
แบบที่ 3 : Trade Style 3 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell  
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้

ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
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  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย              
Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
 
แบบที่ 4 : Trade Style 4 
 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell  
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้

ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

Validity คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
 NVDR คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
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แบบที่ 5 : Trade Style MM 
 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย MM Buy 

Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B =  Buy, S  =  Sell  
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้ 
Stop Price คือ ราคาทีเ่ราทนไหว วา่จะถือได้ต ่าสดุที่ราคาใด 
%Give up คือ เปอร์เซ็นต์ที่ทนรับความเสีย่งของราคาได้ วา่ทนเสีย่งได้ก่ีเปอร์เซ็นต์  
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Loss(Batch) คือ จ านวนเงินความเสยีหายจากเงินท่ีมใีน Port  เช่น 1% ของเงินในพอร์ต 
Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย MM Sell 

 

Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell  
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้ 
Sell(%) คือ จ านวน %  ของหลกัทรัพย์ทีม่ีใน Portfolio ที่ต้องการจะขาย 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Send คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
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 Buy / Sell Order (การส่งค าส่ังซือ้ขาย) 
วัตถุประสงค์ 

 การเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัทสมาชิกจะต้องระบจุ านวนหลกัทรัพย์ เป็นหนว่ยการซือ้ขาย (Board Lot) 
ทัว่ไปหนึง่หนว่ยการซือ้ขายเทา่กบั 100 หลกัทรัพย์ 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที่ 1 : หน้าจอส่งค าสั่งซือ้ 
Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell , H = Short Sell , C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้

ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
  1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
  2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

3. ราคาต้องไมเ่ป็นราคา   MP (Market Price), ATO (AT The Open Price) หรือ  
ATC (At the Close)   

  4. ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งไว้ได้   
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  เงื่อนไข  (Condition)  ได้  2  แบบดังนีค้ือ 
  1. แบบ FOK (Fill Or Kill)   

 หมายถงึ  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้หมดทัง้จ านวนทนัทีทีค่ าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไปถึงตลาดฯ 
โดยผลของการจบัคูจ่ะเกิดรายการซือ้/ขาย ( Deal ) ก่ีรายการก็ได้  แตถ้่าค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไม่
สามารถจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะถกูยกเลกิทนัทีโดยไมต้่องไปตอ่ควิเพื่อรอ
การจบัคู ่
2. แบบ IOC (Immediate Or Cancel)   
หมายถึง  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจบัคูไ่ด้เพยีงบางสว่นก็
ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด   

Submit คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 

ส่วนที่ 2   
Order Number คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ไป 
B/S คือ ฝ่ังของค าสัง่ 
 B  =  ค าสัง่ซือ้   
 S  =  ค าสัง่ขาย 
Symbol คือ ช่ือหุ้น 
TTF คือ หมายเลขผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
 "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Matched คือ จ านวนท่ีจบัคูไ่ด้ 
Publish คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
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 Short Sell / Cover Short Sell Order (ค าส่ังขายแบบSBL) 
วัตถุประสงค์ 

 การท าสญัญายืมระหวา่งผู้ยืมฝ่ายหนึง่กบัผู้ให้ยืมอีกฝ่ายหนึง่ โดยผู้ให้ยมืตกลงโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ณ 
วนัท่ีตกลงและผู้ยมืตกลงวา่จะโอนหลกัทรัพย์ที่ยืมคืนให้กบัผู้ให้ยมืเมื่อถึงวนัครบก าหนดสญัญา 

วิธีการใช้งาน 

การส่งค าสั่ง Side H หรือ C จะมกีารตรวจสอบดังนี ้

1. Side = H  ตรวจสอบ Type ของหุ้นวา่เป็นการยืม (B=Borrow) 
 ก่อน Match 

- หกัหุ้นใน Position type B, ถ้าหาก Position Type B ไมเ่พียงพอ จะไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่  
- ลกูค้า Cash และ Credit balance หกัวงเงิน Buy Limit และ EE  เหมือน Side= B 

 หลงั Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type = S 

2. Side = C  ตรวจสอบ Type ของหุ้นวา่เป็นการ Short ( S=Short Position) 
 ก่อน Match 

- หกัหุ้นใน Position Type S, ถ้าหาก Position Type S ไมเ่พียงพอ จะไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่ (ทัง้ลกูค้า 
Cash และ Credit Balance) 

 หลงั Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type B 
- ลกูค้า Cash และ Credit balance คืนวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = S แตค่ิดมลูคา่ของ 

Order ดงันี ้Order Value = (AvgPrice PositionTypeS*2)- Matched Price 

หน้าจอ Cover Short Sell/Cover Order 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

Side คือ ฝ่ังของค าสัง่ B  =  Buy, S  =  Sell , H = Short Sell , C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
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Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling นอกจากนี ้

ยงัมีราคาทีเ่ป็น  
  ATO (At The Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B , S 
  ATC (At The Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market  Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบเุป็น 
12.40 

P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
  1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
  2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

3. ราคาต้องไมเ่ป็นราคา   MP (Market Price), ATO (AT The Open Price) หรือ  
ATC (At the Close)   

  4. ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งไว้ได้                                                                                                                                                                             
  เงื่อนไข  ( Condition )  ได้  2  แบบดังนีค้ือ 
  1. แบบ FOK (Fill Or Kill)   

 หมายถงึ  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้หมดทัง้จ านวนทนัทีทีค่ าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไปถึงตลาดฯ 
โดยผลของการจบัคูจ่ะเกิดรายการซือ้/ขาย ( Deal ) ก่ีรายการก็ได้  แตถ้่าค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไม่
สามารถ จบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะถกูยกเลกิทนัทีโดยไมต้่องไปตอ่ควิเพื่อรอ
การจบัคู ่
2. แบบ IOC (Immediate Or Cancel)   
หมายถึง  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจบัคูไ่ด้เพยีงบางสว่นก็
ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด   

Submit คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
Onhand  คือ จ านวนหุ้นท่ีลกูค้ามีอยูใ่น Port (ซึง่หกัลบออกจากหุ้นท่ีสัง่ขายลวัแตย่งัไม ่match) ค านวนจาก 

Onhand = Start today + Matched Buy today-Volume Sale today 

ส่วนที่ 2   
Order Number คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ไป 
B/S คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = ค าสัง่ซือ้ , S = ค าสัง่ขาย 
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Symbol คือ ช่ือหุ้น 
TTF คือ หมายเลขผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
 "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
 "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Price คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Matched คือ จ านวนท่ีจบัคูไ่ด้ 
Publish คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Status คือ สถานะของค าสัง่ 
Time คือ เวลาที่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Quote คือ ป้ายบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start หรือหมายถงึยงั
ไมไ่ด้การยืนยนั) 
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 Options (การตัง้ค่าต่างๆ) 

เป็นการตัง้คา่การใช้งานของโปรแกรม efin Trade Plus ซึง่ประกอบด้วยเมนดูงัตอ่ไปนี ้
1) เมน ูGeneral 
2) เมน ูView Order 
3) เมน ูHotKey 
4) เมน ูConnection 
5) เมน ูError 

วิธีการใช้งาน 

คลกิที่ปุ่ มเมน ูOptions  ด้านขวามือของหน้าจอ ดงัรูป จะเข้าสูห่น้าจอ Options ดงัรูป 

 

 

 

 



 

 

108 

General  
 เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่ ตา่งๆ ของ Program efin Trade 

 

ส่วนที่ 1 ตาราง คือ สามารถปรับเปลีย่นสคีอลมัน์ และสเีส้นตารางได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

 Header Background color คือ สพีืน้หลงัของสว่นหวัคอลมัน์ 

 เมื่อต้องการเปลีย่นส ีให้คลกิที่  เพื่อท าการเลอืกสทีี่ต้องการใช้ จะแสดงหน้าจอให้เลอืกส ี
ดงัรูป 

 
 เมื่อต้องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่  

 เมื่อไมต้่องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่   

 Font Color คือ สตีวัอกัษร 

 สขีองตวัอกัษรจะเป็นแนวสบายตา Pastel 

  สขีองตวัอกัษรจะเป็นแบบเดิมของ i2Trade 
หมายเหตุ การตัง้คา่ Font Color เมื่อตัง้คา่แล้วให้ LogOut ออกจากโปรแกรมแล้ว LogIn เข้าใหมเ่พื่อให้ได้คา่ที่สมบรูณ์ 
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 Grid color คือ สเีส้นตาราง 

 เมื่อต้องการเปลีย่นส ีให้คลกิที่  เพื่อท าการเลอืกสทีี่ต้องการใช้ จะแสดงหน้าจอให้เลอืกสี 

 เมื่อต้องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่  

 เมื่อไมต้่องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่  
 Header Font color คือ สตีวัอกัษรของสว่นหวัคอลมัน์ 

 เมื่อต้องการเปลีย่นสี ให้คลกิที่  เพื่อท าการเลอืกสทีี่ต้องการใช้  

 เมื่อต้องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่  

 เมื่อไมต้่องการใช้สทีีเ่ลอืกให้คลกิที่   

 คือ การปรับเปลีย่นสใีหมใ่ห้เป็นคา่ตัง้ต้นของระบบ 
ส่วนที่ 2 ตัวอกัษร คือ การตัง้คา่ Font และ size ส าหรับในสว่นการสร้างหน้าจอ Templates ใหม ่
 
ส่วนที่ 3 สีกระพริบบอกการเสนอซือ้ ยกเลกิ หรือจับคู่  คือ การก าหนดสใีนการท ารายการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 

  คือ ไมต้่องสกีระพริบ ของ Bid/Offer ให้กระพริบสขีาวอยา่งเดียว 
 คือ การแสดงสกีระพริบของ Bid/Offer ให้แสดงสบีอก 

ส่วนที่ 4  คือ การแสดงภาษาที่หน้า Option  

 เลอืกภาษาไทย ท่ีหน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 

 เลอืกภาษาองักฤษที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาองักฤษ 
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View Order 
เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่การแสดงรายการสงูสดุตอ่หน้าของหน้าจอ View Order 

 

 

ส่วนที่ 1 เป็นการก าหนดการแสดง Order ของหน้าจอ View Order เพื่อให้สะดวกในการด ูOrder ของผู้ใช้ 

 โดยผู้ใช้ สามารถเลอืกได้วา่ต้องการให้หน้าจอ View Order  สามารถแสดง Order ได้ก่ีรายการ 

เช่น ถ้าต้องการให้หน้าจอ View Order แสดง Order ทัง้หมด 200 รายการ ให้เลอืกตรง จ านวนรายการ

สูงสุดต่อหน้า เทา่กบั 200 ดงัรูป 

- เมื่อเลอืกรายการสงูสดุ แล้ว จากนัน้ให้คลกิที่ปุ่ ม ‘OK’ หน้าจอ View Order จะแสดงรายการสงูสดุแค ่
200 รายการตามที่เลอืกไว้ 

- เมื่อต้องการยกเลกิรายการท่ีเลอืกไว้ ให้คลกิที่ปุ่ ม ‘Cancel’ รายการท่ีเลอืกไว้จะไมท่ างาน หน้าจอ View 
Order จะแสดงรายการอยา่งเดิมก่อนหน้าที่เลอืกไว้ 

ส่วนที่ 2 คือ การแสดงภาษาที่หน้า Option  

 เลอืกภาษาไทย ท่ีหน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 

 เลอืกภาษาองักฤษที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาองักฤษ 
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Hotkey 
เป็นเมน ูส าหรับการตัง้คา่การ Hotkey ของเมนตูา่งๆ 
เป็นการตัง้คา่การใช้งาน Hotkey ของเมนตูา่งๆ ของโปรแกรม ซึง่ประกอบด้วยเมนดูงัตอ่ไปนี ้

 

Error 

เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่การแสดงรายการข้อผิดพลาดตา่งๆ 

ส่วนที่ 1 คือ การจดัการข้อผิดพลาด โดยสามารถเลอืกได้ดงันี ้
- เก็บบนัทกึรายการข้อผิดพลาดแบบอตัโนมตัิคลกิเลอืกเมื่อต้องการให้เก็บบนัทกึรายการข้อผิดพลาด
แบบอตัโนมตั ิ

ส่วนที่ 2 คือ สว่นท่ีใช้แสดงรายการข้อผิดพลาด 
- เป็นการแสดงรายการข้อผิดพลาด หน้าจอ Message Error list เพื่อแสดงรายการข้อผิดพลาดที่
เกิดขึน้ 

ส่วนที่ 3  คอื  การแสดงภาษาทีห่น้า Option  

 เลอืกภาษาไทย ท่ีหน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 

 เลอืกภาษาองักฤษที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาองักฤษ 
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Buy/Sell Option (การตัง้ค่าการส่งค าส่ังซือ้ขาย) 
 

วัตถุประสงค์ 

เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่ของการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ได้แก่ การตัง้คา่ PINCODE, Trustee Id และการก าหนดราคาเป็นต้น 

วิธีการใช้งาน 

คลกิที่ปุ่ มเมน ู  ด้านขวามือของหน้าจอ ดงัรูป จะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 
 

 หมายเลข 1 คือ หลงัสง่ค าสัง่ให้คงช่ือหลกัทรัพย์ไว้ คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะจ าช่ือหุ้นท่ีท า
การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายครัง้ลา่สดุไว้ทกุครัง้ 

 เลอืก  คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะจ า
ช่ือหุ้นท่ีท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายครัง้ลา่สดุไว้ทกุครัง้ โดยที่ไมต้่องคย์ีหุ้นนัน้ใหมท่กุครัง้ 

 ไมเ่ลอืก  คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะ
ไมจ่ าช่ือหุ้นท่ีท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายครัง้ลา่สดุไว้ จะต้องท าการคย์ีใหมท่กุครัง้ 
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 หมายเลข 2 คือ ใสค่า่ Trustee Id ทกุครัง้ คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะก าหนดให้เคอร์เซอร์
เลือ่นไปอยูใ่นช่อง NVDR (Trustee Id) ทกุครัง้  

 เลอืก   คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะก าหนดให้
เคอร์เซอร์เลือ่นไปอยูใ่นช่อง NVDR (Trustee Id) ทกุครัง้ 

 ไมเ่ลอืก  เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไมก่ าหนดให้
เคอร์เซอร์เลือ่นไปอยูท่ี่ช่อง NVDR (Trustee Id) ระบบจะท าการข้ามช่อง NVDR นีไ้ปให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขาย
ได้เลย 

 

 หมายเลข 3 คือ การใสร่าคาอตัโนมตัิ คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใสร่าคาซือ้/ขายหุ้น
ไว้ให้โดยอตัโนมตัิตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ 

 เลอืก  คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใสร่าคาซือ้/
ขายหุ้นไว้ให้ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โดยที่ไมต้่องคย์ีราคาซือ้/ขายหุ้นนัน้ทกุครัง้ 

- เลอืก  คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใสร่าคาซือ้/ขาย
หุ้น ณ. ที่ราคา Last Price ทกุครัง้ 

- เลอืก   คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย
ระบบจะท าการใสร่าคาซือ้หุ้น ณ. ที่ราคา Offer ราคาแรก และใสร่าคาขายหุ้น ณ. ที่ราคา Bid 
ราคาแรก   

 ไมเ่ลอืก คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไมท่ าการใสร่าคา
ซือ้/ขายหุ้นไว้ให้ ผู้ใช้จะต้องท าการคีย์ราคาซือ้/ขายหุ้นทกุครัง้ 

 

 หมายเลข 4 คือ การใสป่ริมาณซือ้/ขายอตัโนมตั ิคือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใส่
ปริมาณซือ้/ขายหุ้นไว้ให้โดยอตัโนมตัิตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ 

 เลอืก  คือ เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท า
การใสป่ริมาณซือ้/ขายหุ้นไว้ให้ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โดยที่ไมต้่องคีย์ปริมาณซือ้/ขายหุ้นนัน้ทกุครัง้ 

- ใสจ่ านวน Volume ที่ช่อง  คือ เมือ่มีการสง่ค าสัง่
ซือ้/ขายระบบจะท าการใสป่ริมาณซือ้/ขายหุ้นให้ทกุครัง้ 

- ใสจ่ านวน Nest Step ที่ช่อง  คือ การก าหนด
จ านวนการเพิ่มและลดของ Volume โดยเมื่อกดลกูศรขึน้  จ านวน Volume จะเพิ่มขึน้ทีละ 
100 และเมื่อกดลกูศรลง  จ านวน Volume จะลดลงทีละ 100 

 ไมเ่ลอืก  เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไมท่ า
การใสป่ริมาณซือ้/ขายหุ้นไว้ให้ ผู้ใช้จะต้องท าการคีย์ปริมาณซือ้/ขายหุ้นทกุครัง้ 
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 หมายเลข 5 คือ การบนัทกึ PINCODE คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ลกูค้าจะใส ่Pincode ครัง้แรก
ครัง้เดยีว ครัง้ตอ่ไประบบจะท าการ Save Pincode ให้โดยอตัโนมตัิ จนกวา่จะ LogOut ออกจากระบบ  

 เลอืก  คือ ระบบจะท าการบนัทกึ Pincode ให้ 

 ไมเ่ลอืก  คือ ระบบจะไมท่ าการบนัทกึ Pincode ให้ 

 หมายเลข 6 คือ แสดงการยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน  Auto Trade  

Smart One Click  

วัตถุประสงค์ 

เป็นเคร่ืองมือชว่ยในการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายให้ใช้งานได้งา่ยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยสามารถใช้เมาส์คลกิเลอืกปริมาณ

และราคาในการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 

วิธีการใช้งาน 

1. คลกิที่ปุ่ มเมน ู  ด้านขวามือของหน้าจอ  ดงัรูป  จะเข้าสูห่น้าจอ Smart One Click ดงัรูป 
 

 
 

2. เมื่อต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ทีช่่อง   

3. สามารถใสจ่ านวน Volume ได้โดยการคลกิเลอืกที่สว่นของ Volume หรือคีย์ที่ช่อง Volume 

 

4. ถ้าต้องการสง่ค าสัง่ซือ้ให้คลกิที่ Column Buy ตรงต าแหนง่ราคาที่ต้องการซือ้ 

5. ถ้าต้องการสง่ค าสัง่ขายให้คลกิที ่Column Sell ตรงต าแหนง่ราคาที่ต้องการขาย 



 

 

115 

 

6.  เมื่อคลกิที่ Column Buy หรือ Column Sell จะมีกลอ่งยืนยนัการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายแสดงขึน้มา 

 

 ใส ่PinCode ที่ช่อง  

 เมื่อต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายให้คลกิ  

 เมื่อต้องการยกเลกิการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ให้คลกิ  

 

Price Alert on PC & Mobile Notification 
 
วัตถุประสงค์ 

เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ทัง้บน Computer PC และบนมือถือในระบบ 

Android, iPhone และ iPad 

 Price Alert on PC *** การตัง้การแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตัง้เง่ือนไขได้มากกวา่ 1 เงือนไข 

 เป็นการตรวจราคาลา่สดุวา่ถงึเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ โดยเง่ือนไขมีอยู ่2 แบบคือ  
- ราคาลา่สดุ (Last Sale Price)  
- เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัวนัก่อนหน้า (%Change Price)  

วิธีการใช้งาน : คลกิที่ รูป  (Price Alert on PC) บริเวณกลอ่งสง่ค าสัง่ 

การตัง้เงอืนไขการแจ้งเตือนมวีิธีดังนี ้ 

หากต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน หุ้น N-PARK เมื่อราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงไปมากกวา่หรือเทา่กบั 2 หรือ เมื่อ 
N-PARK ราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงไปน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5 หรือเมื่อ N-PARK เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงไปมากกวา่หรือเทา่กบั 
9 ให้แจ้งเตือน 

- ก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนด้านลา่ง ตัง้เง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Update รายการดงักลา่วจะไปแสดง
ด้านบน จากนัน้เมื่อราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือน 
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ตัวอย่าง Alert บน PC 

 

 

 

 

 Mobile Notification  
คลกิที่  รูป              (Mobile Notification) บริเวณกลอ่งสง่ค าสัง่ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื  

1. Price Alert จะเป็นท างานลกัษณะเดียวกบั Price Alert on PC แตก่ารแสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือแทน 

การตัง้เงอืนไขการแจ้งเตือนมวีิธีดังนี ้ 

หากต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน หุ้น CK เมื่อราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงไปมากกว่าหรือเทา่กบั 20 หรือ เมื่อ 
CK ราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงไปน้อยกวา่หรือเทา่กบั 25 หรือเมื่อ CK เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงไปมากกวา่หรือเทา่กบั 1 
ให้แจ้งเตือน 

- ก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนด้านลา่ง ทา่นสามารถใสข้่อความสัน้ๆ เมื่อเกิดการแจ้งเตือนขึน้มาจะได้ทราบวา่
เป็นการแจ้งเตือนของอะไร เมื่อตัง้เง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม Update รายการดงักลา่วจะไปแสดง
ด้านบน  
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- จากนัน้เมื่อราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือนบนมือของทา่นท่ีเคย LogIn User นี ้
มาแล้ว 
 

 

2. Portfolio Alert เป็นฟังก์ชนัท่ีคอยตรวจจบัหุ้นในพอร์ตวา่มีต้นทนุหรือราคาเปลีย่นแปลงมากหรือน้อยกวา่ที่ก าหนด
ไว้ เมื่อถงึเง่ือนไขดงักลา่วก็จะแจ้งเตือนผา่นมือถือ และยงัมีฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการซือ้ขายที่มีการจับคู่
ทัง้หมดแล้วอีกด้วย 

เมื่อทา่นเคย Login ในโทรศพัท์แล้ว ทา่นสามารถที่จะก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนผ่าน PC ได้ ซึง่การแจ้งเตือน

ก็จะไปแสดงบนหน้าจอมือถือเชน่กนั  

การตัง้เงอืนไขการแจ้งเตือนมวีิธีดังนี ้ 

- เลอืกหุ้นท่ีมีอยูใ่นพอร์ต ที่ต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน คลกิไปที่หุ้นนัน้ให้ขึน้เป็นแทบสเีทา 
- หุ้นท่ีเลอืกจะแสดงด้านลา่ง จากนัน้ก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือน ซึง่การแจ้งเตือนจะมี 2 แบบ

ด้วยกนัคือ 
1. ราคาต้นทนุ (Cost) เปลีย่นแปลงไป มากกวา่ หรือ น้อยกวา่ที่ได้ก าหนด 
2. เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัวนัก่อนหน้า (%Change Price) มากกวา่ หรือ น้อยกวา่

ที่ได้ก าหนด 
- เมื่อตัง้เง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม Update รายการดงักลา่วจะไปแสดงด้านบน 
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3. Sent Log เป็นรายละเอยีด การสง่ Notification  

 

4. การสรุปการซือ้ขายรายวนั , SET Index และหุ้นท่ีมีการซือ้ขายมากสดุ ณ เวลานัน้ (Most Active) 
ถ้าหากทา่นต้องการน าการแจ้งเตือนดงักลา่วออก ให้คลกิทีช่่องเคร่ืองหมายถกูด้านหน้า เคร่ืองหมายจะหายไป 

จากนัน้กดปุ่ ม save 
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 Portfolio Clearing Tool 
  
วัตถุประสงค์ 

คือเคร่ืองมือชว่ยสง่ค าสัง่ล้างพอร์ต ทกุหุ้น โดยสง่ค าสัง่ขายในราคาที่จะจบัคูไ่ด้ทนัทีเหมาะกบัการใช้งานในสภาวะที่
หุ้นมีการลงอยา่งรุนแรง  
วิธีการใช้งาน  

1. คลกิที่รูป   หน้าจอจะแสดงจ านวนหุ้นท่ีอยูใ่น Port ทัง้หมด 

 
2. เมื่อต้องการ Clear Port ทัง้หมดให้คลกิที่ Sell All โดยที่ Order ที่สง่ไปนัน้จะสง่ไปในราคา MP ราคาที่จบัคูไ่ด้

ทนัที 

3. เมื่อต้องการ Clear บางหุ้นให้คลกิที่ Sell โดยที่ Order ที่สง่ไปนัน้จะสง่ไปในราคา MP ราคาที่จบัคูไ่ด้ทนัที 

 จะมี Message ยืนยนัดงัรูป 
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 เมื่อสง่เสร็จจะมี Message ดงัรูป 

 
2. รายการ Order ที่ถกูสง่จะได้ดงัรูป 

 

 

 

 


