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แนะน ากอ่นการใชง้านโปรแกรม Streaming  
 

 เครือ่งคอมพวิเตอร ์

- Web Browser : Google Chrome version 52 ขึน้ไป และ Internet Explorer version 11 

- สำมำรถเชือ่มตอ่ Internet ได ้

- จอคอมพวิเตอรท์ีข่นำดหนำ้จอ Resolution :  

**แนะน ำ** หนำ้จอเป็นแบบ Wide Screen = 1366*768 และ Normal Screen ขนำด 1280*1024  

 Login เขา้ใชง้าน โดยใช ้Username และ Password ทีส่ำมำรถเขำ้ใชง้ำน Streaming ซึง่สำมำรถสอบถำมไดจ้ำก Broker ทีท่ำ่น

ใชบ้รกิำร 

 เลอืกเมน ูStreaming เทำ่นีก้็สำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดท้นัท ี

 

 

  



Page | 4 
Copyright 2016   Settrade.com   All rights Reserve 

Menu : Market 
 

แสดงขอ้มลูภำพรวมของตลำดแบบ Real-time ซึง่ประกอบไปดว้ย ดชันตีลำด, ขอ้มลูหุน้/อนุพนัธ,์ รำคำ Bid/Offer, ขอ้มลู Ticker, 

Volume by Price, Intraday Chart, ขำ่ว 
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Menu : Market (ค าอธบิาย)  

  

สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลำ, Market Status, สถำนะกำร

ท ำงำนของระบบ และปุ่ มรับ Feedback จำกผูใ้ชง้ำน 

สว่นที ่6 : Ticker  

แสดงรำยกำรซือ้ขำยของ

หุน้/อนุพันธท์ีเ่กดิขึน้ใน

ตลำด แบบ Real-time 

สว่นที ่1 : แถบเมนู 

สว่นที ่2 : SET Index Quote แสดงขอ้มลูดชันตีลำด รำคำทีเ่ปลีย่นแปลง  

รำคำ High/Low มลูคำ่ตลำดและสถำนะของตลำด 

สว่นที ่4 : Favorite แสดงรำยละเอยีดขอ้มลู Real-time ของหุน้/อนุพันธ ์ตำมทีส่นใจ  

สว่นที ่7 : Bid Offers 

แสดงปรมิำณเสนอซือ้ 

เสนอขำย 5 อนัดับลำ่สดุ 

ของหุน้หรอือนุพันธท์ีเ่ลอืก 

 

 

สว่นที ่10 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพันธ ์

 

สว่นที ่8 : Ticker and Chart  
- Ticker : แสดงรำยกำรซือ้ขำยของ

หุน้/อนุพันธท์ีเ่ลอืก 

- Chart : กรำฟแสดงควำมเคลือ่นไหว

ของรำคำหุน้ หรอือนุพันธร์ะหวำ่งวนั 

 

 

 

สว่นที ่9 : Volume By Price  

แสดงขอ้มลูปรมิำณกำรซือ้ขำยที่

ถกูจับคูท่ีร่ำคำตำ่งๆ ระหวำ่งวัน 

 

 

 

สว่นที ่5 : Mini Quote แสดงรำยละเอยีดขอ้มลู Real-time ของหุน้/อนุพันธเ์ลอืก 
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Menu : Market (ค าอธบิาย) ประกอบดว้ย 10 สว่น ดังนี ้
 

สว่นที ่1 : แถบเมน ูแสดงเมนูหลกัตำ่งๆ บนโปรแกรม Streaming 

 

สว่นที ่2 : SET Index Quote แสดงขอ้มลูดชันตีลำด รำคำทีเ่ปลีย่นแปลง รำคำ High/Low มลูคำ่ตลำดและสถำนะของตลำด 

กำรแสดงผลขอ้มลูส ำหรับตลำด SET100 ,SETHD, mai, FSTHL และ TFEX สำมำรถปรับกำรแสดงไดโ้ดยกำรคลกิเลอืกที ่    
เพือ่ท ำกำรเปลีย่นประเภทดชันทีีจ่ะแสดงขอ้มลูได ้

 

สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลา Market Status, ปุ่ มรบั Feedback จากผูใ้ชง้าน และสถานะการท างานของระบบ  

A: สว่นแสดง Market Status - เมือ่น ำเมำ้สไ์ปวำงเหนอื Market Status จะสำมำรถดขูอ้มลู Market Status ของตลำดอืน่ ๆ ได ้

B : ปุ่ มรับ Feedback – นักลงทนุสำมำรถสง่ขอเสนอแนะ และควำมคดิเห็นเพือ่ใชใ้นกำรพัฒนำโปรแกรมตอ่ไป 

C : สว่นแสดงวนัที ่และเวลำของระบบ 

D : สว่นแสดงสถำนของโปรแกรม 

- สเีขยีว = โปรแกรมอยูใ่นสถำนะทีม่กีำร Update ขอ้มลู Realtime 

- สเีทำ = โปรแกรมอยูใ่นสถำนะ Offline รบกวนท ำกำร Login และเปิดโปรแกรมใหมอ่กีครัง้ 
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สว่นที ่4 : แสดงรายละเอยีดขอ้มลู Real-time ของหุน้/อนุพนัธ ์ตำมทีส่นใจ 

 Favourite : สำมำรถตดิตำมขอ้มลูหุน้/อนุพนัธ ์ดชันขีองตลำดหรอื Sector ได ้

 

 การเพิม่ Symbol : สำมำรถเพิม่ Symbol ทีส่นใจภำยใน Favourite 1-5 ไดส้งูสดุ Favourite ละ 20 ตวั 

 

 การเปลีย่น Symbol : สำมำรถเปลีย่น Symbol ทีเ่คยเพิม่ไวแ้ลว้ ดว้ยกำร Double Click บรเิวณ Symbol ทีต่อ้งกำรแกไ้ข 

 
 การลบ Symbol : สำมำรถลบ Symbol ดว้ยกำร Double Click บรเิวณ Symbol ทีต่อ้งกำรลบ และกดปุ่ ม Delete 
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 การคดักรอง (Filter) : สำมำรถคดักรองดชันทีีจ่ะแสดงผลในสว่นของ Favourite ไดโ้ดยกำรเลอืกที ่Dropdown List นอกจำกนี ้

สำมำรถตัง้คำ่เพิม่เตมิไดโ้ดยกำรกดเลอืกปุ่ ม Filter 

 
 

 สว่นแสดง Corporate Action และหลกัทรพัยท์ ีเ่ขา้ขา่ยมาตรการก ากบัการซือ้ขาย  จะแสดงสญัลกัษณ์ตอ่จำกชือ่หุน้/

อนุพันธ ์T1, T2, T3 คอื หลกัทรัพยท์ีเ่ขำ้ขำ่ยมำตรกำรก ำกบักำรซือ้ขำยตำมระดบั Level 1-3 และเมือ่ไปคลกิทีส่ญัลกัษณ ์T1, T2, 

T3  

 

 

CA คอื หลกัทรัพยท์ีจ่ะม ีCorporate Action เชน่ XD, XM, XR ฯลฯ 

เมือ่น ำเมำ้สไ์ปวำงเหนอืสญัลกัษณ ์CA จะแสดงรำยละเอยีดของ Corporate Action ตำมรปู 
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 ปุ่ มปรบัแตง่ (Edit) : สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะแสดงหุน้/อนุพนัธ ์หรอืหุน้ตำมเงือ่นไขตำ่งๆ บน Favourite Zone และ เมือ่กดปุ่ ม Edit 

จะท ำใหส้ำมำรถ 

เปลีย่นชือ่ Favourite และจัดกำรเกีย่วกบัรำยชือ่หุน้/อนุพนัธท์ีเ่คยบนัทกึไวไ้ด ้โดยสำมำรถกด Delete  เพือ่ท ำกำรลบรำยชือ่หุน้/

อนุพันธท์ีเ่คยเพิม่ไว ้และเมือ่ตอ้งกำรบนัทกึกำรตัง้คำ่ใหก้ดปุ่ ม Done 

 

 

สว่นที ่5 : Mini Quote แสดงรำยละเอยีดขอ้มลู Real-time ของหุน้/อนุพันธเ์ลอืก 
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สว่นที ่6 : Ticker แสดงรำยกำรซือ้ขำยหุน้/อนุพันธล์ำ่สดุในตลำด ประกอบดว้ยชือ่หุน้/อนุพันธนั์น้ รำคำและปรมิำณ โดยสว่น

ดำ้นบน (กรอบสแีดง) แสดงขอ้มลูหุน้และสว่นดำ้นลำ่ง (กรอบสฟ้ีำ) แสดงขอ้มลูอนุพนัธ ์

 

สว่นที ่7 : Bid Offers แสดงขอ้มลูของรำคำเสนอซือ้ และรำคำเสนอขำย 5 อนัดบัทีด่ทีีส่ดุ พรอ้มกบัจ ำนวน Volume ของรำคำ

เสนอซือ้ และรำคำเสนอขำยทีร่ำคำนัน้ๆ แถบดำ้นลำ่งของแตล่ะรำคำเสนอซือ้ และรำคำเสนอขำย แสดงตำมจ ำนวน Volume ของค ำสัง่

เสนอซือ้ และเสนอขำยทีร่ำคำนัน้ๆ เมือ่เทยีบกบักำรเสนอซือ้ขำยทัง้หมด เพือ่ใหเ้ห็นภำพรวมของปรมิำณเสนอซือ้ เทยีบกบัปรมิำณเสนอ

ขำยไดด้ยีิง่ขึน้ 
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สว่นที ่8 : Ticker and Chart  

 Ticker : แสดงรำยกำรซือ้ขำยของหุน้/อนุพนัธท์ีเ่ลอืก  และ Chart : กรำฟแสดงควำมเคลือ่นไหวของรำคำหุน้ หรอือนุพนัธ์

ระหวำ่งวนั 

 

 

 

 

 

สว่นที ่9 : Volume By Price แสดงขอ้มลูปรมิำณกำรซือ้ (สฟ้ีำ) และปรมิำณกำรขำย (สชีมพ)ู ทีถ่กูจับคูท่ีร่ำคำตำ่งๆ ระหวำ่งวนั 

 

สว่นที ่10 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพนัธ ์
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Menu : Portfolio 

 

 แสดงพอรต์กำรลงทนุ และผลก ำไร/ขำดทนุ 
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Menu : Portfolio (ค าอธบิาย)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลำ,สถำนะกำรท ำงำนของระบบ  

และปุ่ มรับ Feedback จำกผูใ้ชง้ำน 

สว่นที ่1 : แถบเมนู 

สว่นที ่2 : SET Index Quote แสดงขอ้มลูดชันตีลำด รำคำทีเ่ปลีย่นแปลง  

รำคำ High/Low มลูคำ่ตลำดและสถำนะของตลำด 

สว่นที ่8 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพันธ ์

 

สว่นที ่4 : Portfolio And Deal Summary  

- Portfolio : แสดงพอรต์กำรลงทนุของบัญชทีีเ่ลอืก 

- Deal Summary : ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพันธ ์ทีเ่กดิกำรจับคูใ่นวนันัน้ๆ 

สว่นที ่5 : Account Information  

แสดงขอ้มลูของบัญชทีีเ่ลอืก 

สว่นที ่6 : Market Value Chart  

แสดงสดัสว่นกำรลงทนุในรปูแบบของ 

Donut Chart 

สว่นที ่7 : Unrealized P/L Chart  

เปรยีบเทยีบเปอรเ์ซ็นตก์ ำไร ขำดทนุ

ของหุน้/อนุพัธ ์ทีถ่อืครองอยูใ่น

รปูแบบกรำฟแทง่ 
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Menu : Portfolio (ค าอธบิาย) ประกอบดว้ย 8 สว่น ดงันี ้

 

 สว่นที ่1 : แถบเมน ูเชน่เดยีวกบัหนำ้จอ Market 

 สว่นที ่2 : SET Index Quote เชน่เดยีวกบัหนำ้จอ Market 

 สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลา Market Status, ปุ่ มรบั Feedback จากผูใ้ชง้าน และสถานะการท างานของระบบ เชน่เดยีวกบั

หนำ้จอ Market 

 สว่นที ่4 : Portfolio And Deal Summary  

o Portfolio : แสดงพอรต์กำรลงทนุของบญัชทีีเ่ลอืก 

 

 
 

ส ำหรับระบบ Equity จะแสดงขอ้มลู Symbol, Start Volume, Available Volume, Actual Volume, Average Cost, Market 

Price, Amount (Cost), Market Value, Unrealized P/L, %Unrealized P/L และ Realized P/L 
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ส ำหรับระบบ Derivatives จะแสดงขอ้มลู Symbol, Side, Start volume, Available Volume, Actual Volume, Average 

Cost, Market Price , Amount(Cost), Market Value, Options Value, Unrealized P/L, % Unrealized P/L, Total Open, Total 

Close และ Realized P/L  โดยแถบดำ้นลำ่งจะมกีำรรวมก ำไร/ขำดทนุ และคดิก ำไร/ขำดทนุเป็น % ใหท้รำบ 

 

o Deal Summary : แสดงรำยกำรค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพนัธ ์ทีเ่กดิกำรจับคูใ่นวนันัน้ๆ  

 

 
 

ส ำหรับระบบ Equity จะแสดงขอ้มลู Symbol, Side, Volume, Price, Transaction Amount, Total Fee, VAT, Paid Amount, 

Received Amount 
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ส ำหรับระบบ Derivatives จะแสดงขอ้มลู Symbol, Side, Position, Volume, Cost, Fee (Comm.), Fee & VAT, W/H และ 

Amount (Baht)  

 

 สว่นที ่5 : Account Information แสดงขอ้มลูตำ่งๆ ของบญัชทีีเ่ลอืก  
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 สว่นที ่6 : Market Value Chart แสดงสดัสว่นกำรลงทนุในรปูแบบของ Donut Chart  

 

 สว่นที ่7 : Unrealized P/L Chart เปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ตก์ ำไร ขำดทนุของหุน้/อนุพัธ ์ทีถ่อืครองอยูใ่นรปูแบบกรำฟแทง่ เพือ่

เทยีบสดัสว่นก ำไร/ขำดทนุ  

ของหุน้ในพอรต์ 

 

 

 สว่นที ่8 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพนัธ ์
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Menu : Quote 
 

แสดงขอ้มลูรำยละเอยีดของหุน้/อนุพันธท์ีส่นใจรำยตวั 
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Menu : Quote (ค าอธบิาย)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลำ,สถำนะกำรท ำงำนของระบบ  

และปุ่ มรับ Feedback จำกผูใ้ชง้ำน 

สว่นที ่1 : แถบเมนู 

สว่นที ่2 : SET Index Quote แสดงขอ้มลูดชันตีลำด รำคำทีเ่ปลีย่นแปลง  

รำคำ High/Low มลูคำ่ตลำดและสถำนะของตลำด 

สว่นที ่4 : Bid Offers แสดงปรมิำณเสนอ

ซือ้เสนอขำย 5 อันดับลำ่สดุของหุน้หรอื

อนุพันธท์ีเ่ลอืก 

สว่นที ่7 : Ticker and By Date 

- Ticker : แสดงรำยกำรซือ้ขำยลำ่สดุ 

- By Date : สรปุขอ้มลูสิน้วนัยอ้นหลัง 90 วนั 

 

สว่นที ่6 : Intraday Graph กรำฟแสดง

ควำมเคลือ่นไหวของรำคำหุน้ หรอือนุพันธ์

ระหวำ่งวัน 

สว่นที ่8 : Volume by Price แสดงขอ้มลู

ปรมิำณกำรซือ้ขและขำยทีจั่บคูท่ีร่ำคำตำ่งๆ 

ในระหวำ่งวนั 

สว่นที ่5 : แสดงรำยละเอยีดของหุน้ หรอือนุพันธท์ีส่นใจรำยตัว 

สว่นที ่9 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพันธ ์
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Menu : Quote (ค าอธบิาย) ประกอบดว้ย 8 สว่น ดงันี ้

 

 สว่นที ่1 : แถบเมน ูเชน่เดยีวกบัหนำ้จอ Market 

 สว่นที ่2 : SET Index Quote เชน่เดยีวกบัหนำ้จอ Market 

 สว่นที ่3 : แสดงวนัที,่ เวลา Market Status, ปุ่ มรบั Feedback จากผูใ้ชง้าน และสถานะการท างานของระบบ เชน่เดยีวกบั

หนำ้จอ Market 

 สว่นที ่4 : Bid Offers แสดงปรมิำณเสนอซือ้เสนอขำย 5 อนัดบัลำ่สดุของหุน้หรอือนุพันธท์ีเ่ลอืก 

 

 สว่นที ่5 : แสดงรำยละเอยีดของหุน้ หรอือนุพนัธท์ีส่นใจรำยตวั 
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 สว่นที ่6 : Intraday Graph กรำฟแสดงควำมเคลือ่นไหวของรำคำหุน้ หรอือนุพนัธร์ะหวำ่งวนั และสำมำรถเลอืกใหแ้สดงเป็น

ปรมิำณซือ้ขำยของหุน้หรอือนุพนัธท์ีเ่ลอืก โดยเปรยีบเทยีบเป็นรำยตวั, ตำม Sector ทีเ่กีย่วขอ้งและของทัง้ตลำด 

 

 

 

 

 

 สว่นที ่7 : Ticker and By Date 

o Ticker : แสดงรำยกำรซือ้ขำยลำ่สดุ ของ Symbol นัน้ๆ 
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o By Date : สรปุขอ้มลูสิน้วนัยอ้นหลงัซึง้สำมำรถดไูดถ้งึ 90 วนั 

 

 สว่นที ่8 : Volume by Price แสดงขอ้มลูปรมิำณกำรซือ้และขำยทีจั่บคูท่ีร่ำคำตำ่งๆ กนัในระหวำ่งวัน ซึง่ สฟ้ีำหมำยถงึปรมิำณกำร

ซือ้และสชีมพหูมำยถงึปรมิำณกำรขำย และมกีำรแสดงเสน้รำคำ Last สขีำว 

 

 

 สว่นที ่9 : Place Order Zone ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพนัธ ์
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Detail : Place Order Zone ส ำหรับกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหุน้/อนุพันธ ์ 
 

ส ำหรับบญัชหีุน้ (Equity)  

 

 

ส ำหรับบญัชอีนุพันธ ์(Derivatives) 
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Place Order Zone จะแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น ดังนี ้
 

 ขอ้มลูบญัช ี

 

แสดงรำยละเอยีดของบญัชทีีเ่ลอืก ไดแ้ก ่เลขทีบ่ญัช,ี ชือ่เจำ้ของบญัช,ี ขอ้มลูวงเงนิของบญัชีนั้น้ๆ 

 

สำมำรถเลอืกเปลีย่นบญัชไีด ้ส ำหรับทำ่นทีม่บีญัชมีำกกวำ่ 1 บญัช ีโดยเลอืกจำก Dropdown ทำงดำ้นซำ้ย  ขอ้มลู

วงเงนิของบญัชนัีน้ๆ จะเปลีย่นแปลงไปตำมประเภทของบญัชทีีเ่ลอืก 

บญัชหีุน้ (Equity) 

 บญัชปีระเภท Cash หรอื Cash Balance 

o Credit Limit : วงเงนิสงูสดุทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยได ้

o Line Available : วงเงนิคงเหลอืทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยได ้

o Cash Balance : จ ำนวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัช ี(กำรแสดงขอ้มลูนีข้ ึน้อยูก่บัโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิำร) 

o Initial Cash Balance : จ ำนวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัช ี(กำรแสดงขอ้มลูนีข้ ึน้อยูก่บัโบรกเกอรท์ีใ่ชบ้รกิำร) 

 บญัชปีระเภท Credit Balance 

o Credit Limit : วงเงนิสงูสดุทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยได ้

o Line Available : วงเงนิคงเหลอืทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยได ้

o Excess Equity (EE) : สนิทรัพยค์งเหลอืทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 
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บญัชอีนพุนัธ ์(Derivatives) 

 จะมรีำยละเอยีดของบญัช ีดงันี ้

o Line Available : วงเงนิคงเหลอืทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยได ้

o Excess Equity (EE) : สนิทรัพยค์งเหลอืทีส่ำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยไดห้ลงัหกัเงนิประกนั 

o Equity: มลูคำ่สนิทรัพยท์ัง้หมด 

 

 สว่นสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 

สว่นนีจ้ะแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัวำ่บญัชทีีใ่ชส้ง่ค ำสัง่นัน้เป็นบญัชหีุน้ (Equity) หรอือนุพนัธ ์(Derivatives) ดงันี ้

การสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 

เมือ่เลอืกบญัชทีีเ่ป็นของ Equity ส ำหรับกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยจะตอ้งป้อนขอ้มลูดงันี ้

 Buy หรอื Sell  

1) เมือ่เลอืก Buy บรเิวณของกำรสง่ค ำสัง่จะเปลีย่นเป็นสฟ้ีำ 

 
 

2) เมือ่เลอืก Sell บรเิวณของกำรสง่ค ำสัง่จะเปลีย่นเป็นสชีมพ ู

 
 

 Symbol: ชือ่ยอ่ของหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรซือ้ขำย โดยสำมำรถพมิพ ์หรอืคลิ๊กเลอืกทีช่อ่งวำ่งเพือ่เลอืกจำก Dropdown list ก็ได ้
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 NVDR: เลอืกเพือ่สง่ค ำสัง่ซือ้หรอืขำย แบบ NVDR 

 Vol: จ ำนวนของหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรซือ้ขำย 

o กดปุ่ มลกูศรซำ้ยขวำ เพือ่ระบปุรับเพิม่/ลด ทลีะ 100 หรอื 1,000 

o สำมำรถกรอก Volume ทีต่อ้งกำรได ้

 Price: รำคำของหลกัทรัพย ์(ตอ่หน่วย) ทีต่อ้งกำรสง่ค ำสัง่ 

1) กดปุ่ มลกูศรซำ้ยขวำเพือ่ปรบัเพิม่/ลด ทลีะ Spread แลว้แตห่ลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก 

o สำมำรถกรอก Price ทีต่อ้งกำรได ้

 

 

 Price Type: ส ำหรับเลอืกรปูแบบของรำคำทีจ่ะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Price Type Description 

Limit สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยตำมรำคำทีก่รอกในชอ่ง Price 

ATO สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยแบบรำคำเปิด  

ATC สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยแบบรำคำปิด 

MP จับคูก่บัดำ้นตรงขำ้มในรำคำตลำด หำกจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ใหมใ่น
รำคำดกีวำ่ Last sale 1 Spread 

MP-MKT จับคูก่บัค ำสัง่ดำ้นตรงขำ้มทกุระดบัรำคำตำม Best Price ทีอ่ยูใ่นควิ 
หำกจับคูไ่มห่มด ระบบจะยกเลกิจ ำนวนทีเ่หลอืโดยอตัโนมตั ิ

MP-MTL (Special 
Market Price) 

จับคูก่บัค ำสัง่ดำ้นตรงขำ้มทีร่ำคำทีด่ทีีส่ดุ (Top Best Price) หำกจับคู่
ไมห่มด ระบบจะสง่ค ำสัง่ใหใ้หมโ่ดยอตัโนมตัใินรำคำ Last Sale  
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 Cond. (Optional) : ส ำหรับเพิม่เตมิเงือ่นไขของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย โดยเมือ่กดจะแสดงแถวส ำหรับป้อนขอ้มลูเพิม่ขึน้ 1 แถวโดยมี

รำยละเอยีดดงันี ้

 

1) Iceberg – ปรมิำณของหลกัทรัพยท์ีจ่ะสง่เขำ้ตลำดตอ่ 1 ค ำสัง่ เพือ่ใหไ้ดค้รบตำมปรมิำณ Volume ทีก่รอกไวด้ำ้นบน เชน่ ถำ้

หำกกรอกปรมิำณ Volume ไว ้1,000 หุน้ และกรอก Iceberg เป็น 100 ลกัษณะกำรท ำงำนคอื ระบบจะสง่ค ำสัง่เขำ้ตลำดทลีะ

ค ำสัง่ดว้ยปรมิำณ 100 จนกระทัง่ครบตำม Volume ทีก่รอกไว ้ในทีน่ีค้อื 1,000 หุน้ เป็นตน้ 

2) Validity – ก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนของค ำสัง่ซือ้ขำย 

 IOC (Immediate or Cancel): ค ำสัง่ซือ้ขำยทีต่อ้งกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรัพย ์ตำมรำคำทีก่ ำหนดไวใ้นขณะนัน้โดย

ทันท ีหำกซือ้หรอืขำยไดไ้มห่มดทัง้จ ำนวนทีต่อ้งกำร สว่นทีเ่หลอืจะถกูยกเลกิ  

 FOK (Fill or Kill): ค ำสัง่ซือ้ขำยทีต่อ้งกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรัพยใ์นรำคำทีก่ ำหนด โดยตอ้งกำรใหไ้ดท้ัง้จ ำนวนที ่

ตอ้งกำร หำกไดไ้มค่รบก็จะไมซ่ือ้ขำยเลยและจะยกเลกิค ำสัง่นัน้ทัง้หมด  

 Day: กำรสง่ค ำสัง่แบบ Normal Order เริม่ตน้เมือ่เริม่ใชง้ำนหนำ้จอ ระบบจะแสดง Default เป็น Day โดยอตัโนมตั ิ

ค ำสัง่ซือ้ขำยดว้ยเงือ่นไขนีจ้ะมผีลจนกวำ่ตลำดจะปิดในวันนัน้ๆ 

 

 PIN: ส ำหรับกรอกรหสัยนืยันกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย 

 Submit (Buy/Sell): เพือ่สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยเขำ้สูร่ะบบ 

 Clear: เพือ่ลำ้งขอ้มลูทีป้่อนไวท้ัง้หมดออก 
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กำรบนัทกึ PIN : 

 

 
 

1) ท ำกำรกรอก PIN ทีถ่กูตอ้ง 

2) กดปุ่ ม  เพือ่ท ำกำร Save PIN โดยระบบจะแสดง Popup Disclaimer  

 

3) หำกทำ่นยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไข ระบบจะท ำกำร Save PIN จนกระทั่งหมด Session และปุ่ มจะแสดงเป็น  
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เมือ่เลอืกบญัชทีีเ่ป็น Derivatives ส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยจะตอ้งป้อนขอ้มลูดงันี ้

 

 Long หรอื Short  

1) เมือ่เลอืก Long บรเิวณของกำรสง่ค ำสัง่จะเปลีย่นเป็นสฟ้ีำ 

2) เมือ่เลอืก Short บรเิวณของกำรสง่ค ำสัง่จะเปลีย่นเป็นสชีมพ ู

 Position:  

1) Auto – ส ำหรับเลอืกเปิด-ปิดสญัญำอตัโนมตั ิโดยขึน้กบัสญัญำทีม่ใีน Portfolio 

2) Open – ส ำหรับเปิดสญัญำ 

3) Close – ส ำหรับปิดสญัญำ 

 Symbol: ชือ่ยอ่ของอนุพนัธท์ีต่อ้งกำรซือ้ขำย โดยสำมำรถพมิพ ์หรอืคลิ๊กเพือ่เลอืกจำก Dropdown list ก็ได ้

 Vol : จ ำนวนของหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรซือ้ขำย 

1) กดปุ่ มลกูศรซำ้ยขวำ เพือ่ระบปุรับเพิม่/ลด ทลีะ 1 หรอื 10 

2) สำมำรถกรอก Volume ทีต่อ้งกำรไดO้rder     

 Price: รำคำ (ตอ่หน่วย) ทีต่อ้งกำรสง่ค ำสัง่ 

1) กดปุ่ มลกูศรซำ้ยขวำเพือ่ปรับเพิม่/ลด ทลีะ Spread ขึน้กบั Symbol ทีเ่ลอืก 

2) สำมำรถกรอก Price ทีต่อ้งกำรได ้

 PIN: ส ำหรับกรอกรหสัยนืยันกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย 

 Submit (Long/Short) : เพือ่สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยเขำ้สูร่ะบบ 

 Clear: เพือ่ลำ้งขอ้มลูทีป้่อนไวท้ัง้หมดออก 

 Price Type: ส ำหรับเลอืกรปูแบบของรำคำทีจ่ะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1) Limit – สง่ค ำสัง่ซือ้ขำยตำมรำคำทีก่รอกในชอ่ง Price 

2) ATO – สง่ค ำสัง่ซือ้ขำย ณ รำคำเปิด 
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3) MP – จับคูค่ ำสัง่ทันท ีณ รำคำทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ดม้ำกกวำ่ 1 ระดบัรำคำ) หำกจับคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ Limit order 

ณ รำคำทีด่กีวำ่ Last Traded Price 1 tick  

4) MP – MKT จับคูค่ ำสัง่ทันท ีณ รำคำทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ดม้ำกกวำ่ 1 ระดบัรำคำ) หำกจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ Limit 

order ณ รำคำ Last Traded Price  

5) MP – MTL จับคูค่ ำสัง่ทันท ีณ รำคำทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูร่ะดบัรำคำเดยีว) หำกจับคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ Limit order ที่

รำคำเทำ่กบั Last  

 

 Validity:  

1) Day – ค ำสัง่นัน้จะมผีลไปจนกวำ่จะหมดวนั 

2) Auto-M – สำมำรถสง่ไดเ้ฉพำะชว่ง Pre-Open เทำ่นัน้ เมือ่ตลำดเปิดจะจับคูท่ีร่ำคำเปิด สว่นทีเ่หลอืจะถกู Cancel ทัง้หมด 

3) IOC – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะถกูจับคูท่นัทตีำมจ ำนวนทีส่ำมำรถจับคูไ่ด ้โดยสว่นทีเ่หลอืจะถกู Cancel ทัง้หมด 

4) FOK – ค ำสัง่ซือ้ขำยทีต่อ้งกำรซือ้หรอืขำยในรำคำทีก่ ำหนด โดยตอ้งกำรใหไ้ดท้ัง้จ ำนวนทีต่อ้งกำรทัง้หหมด หำกไดไ้มค่รบก็

จะไมเ่อำและยกเลกิค ำสัง่นัน้ทัง้หมด 

5) Date – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire ในหลงัจบ Afternoon Session ของวนัทีก่ ำหนด โดยตอ้งเป้นวนัในอนำคตและไมเ่กนิ Last 

Trading Date ของ Series นัน้ๆ 

6) Cancel – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire หลงัจำกที ่Series นัน้ ๆ หมดอำยแุลว้ 

7) Auction – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire ทันททีีเ่ขำ้ชว่ง Pre-open ถดัไป 

8) Time – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire ทันทีท่ีถ่งึวนัและเวลำทีก่ ำหนด โดยตอ้งเป้นวันและเวลำในอนำคตและไมเ่กนิ Last Trading 

Date ของ Series นัน้ๆ 

9) Session – ค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire ทันททีีถ่งึ Session ทีก่ ำหนด โดยค ำสัง่ซือ้ขำยจะ expire วันตอ่วนั โดยสำมำรถระบ ุ

Session เฉพำะทีเ่หลอือยูใ่น Trade Date นัน้ๆ เทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถระบ ุsession ยอ้นหลงั หรอืขำ้มวันได ้

 

 Iceberg Vol (Optional): ปรมิำณของอนุพนัธท์ีจ่ะสง่เขำ้ตลำดตอ่ 1 ค ำสัง่ เพือ่ใหไ้ดค้รบตำมปรมิำณ Volume ทีก่รอกไวด้ำ้นบน 

เชน่ ถำ้หำกกรอกปรมิำณ Volume ไว ้20 สญัญำ และกรอก Iceberg เป็น 1 ลกัษณะกำรท ำงำนคอื ระบบจะสง่ค ำสัง่เขำ้ตลำดทลีะ

ค ำสัง่ดว้ยปรมิำณ 1 จนกระทัง่ครบตำม Volume ทีก่รอกไว ้ในทีน่ีค้อื 20 สญัญำ เป็นตน้ 
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 Stop Order (Optional): เลอืกเพือ่ก ำหนดเงือ่นไขในกำรท ำงำนของค ำสัง่ซือ้ขำย โดยเมือ่เลอืกบรเิวณกลอ่งสเีทำจะเปลีย่นเป็นสี

ขำวเพือ่ไวป้้อนขอ้มลูเงือ่นไข  

 

 

1) ลกัษณะกำรท ำงำนของ Stop Order: เมือ่รำคำตรงกบัเงือ่นไขทีก่ ำหนดไว ้ค ำสัง่ซือ้ขำยทีก่ ำหนดทีแ่ถวบนจะเริม่ท ำงำน 

2) Stop Condition: ส ำหรับกรอกตวัยอ่ของอนุพนัธท์ีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบ 

3) ขอ้มลูทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบ: ประกอบดว้ย 

4) Symbol : ระบ ุSymbol ทีใ่ชเ้ป็นตวัเปรยีบเทยีบ 

 

 

 

5) กรณีสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย Single Stock Future (SSF) : สำมำรถใสเ่ป็น Symbol ทีเ่ป็น underlying ของ SSF นัน้ ๆ ได ้

6) เลอืกเงือ่นไข เชน่ Last >=, Last <=, Bid >= หรอื Offer <= เป็นตน้ 
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 สว่นแสดงสถานะของค าส ัง่ซือ้ขาย แสดงขอ้มลูรำยกำรค ำสัง่ซือ้ขำยทกุค ำสัง่ทีไ่ดท้ ำกำรสง่เขำ้สูร่ะบบ รวมถงึ

สำมำรถท ำกำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขค ำสัง่ซือ้ขำย  

ดรูำยละเอยีด และยกเลกิค ำสัง่ซือ้ขำย 
 

Column Description 

Order No. หมำยเลขของค ำสัง่ซือ้ขำย 

Date [เฉพำะบญัชขีอง TFEX] วันทีข่องค ำสัง่ซือ้ขำย 

Pos [เฉพำะบญัชขีอง TFEX] แสดง Position ของค ำสัง่ซือ้ขำย 

Symbol ชือ่ยอ่ของหลกัทรัพยห์รอือนุพันธท์ีท่ ำกำรซือ้ขำย 

Time เวลำทีท่ ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย 

Side แสดงค ำสัง่ซือ้ (B) หรอืขำย (S) 

Price รำคำ 

Volume ปรมิำณของหลกัทรัพยห์รอือนุพนัธท์ีท่ ำกำรซือ้หรอืขำย 

Matched ปรมิำณทีเ่กดิกำรจับคูแ่ลว้ 

Balance ปรมิำณคงเหลอืทีย่ังไมถ่กูจับคู ่

Cancelled ปรมิำณทีถ่กูยกเลกิ 

Status สถำนะของค ำสัง่ซือ้ขำย 
 

 “Detail” : บรเิวณดำ้นหลงัของทกุๆค ำสัง่ซือ้ขำย เลอืกเพือ่ดรูำยละเอยีดของค ำสัง่ซือ้ขำยนัน้ ๆ, เปลีย่นแปลงค ำสัง่ซือ้

ขำย หรอืยกเลกิค ำสัง่ซือ้ขำย โดยหนำ้หนำ้จอรำยละเอยีดของค ำสัง่ซือ้ขำยจะแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัวำ่เป็นค ำสัง่ซือ้

ขำยของ Equity หรอื Derivatives 

 

 

 



Page | 33 
Copyright 2016   Settrade.com   All rights Reserved 

ส าหรบั Equity 

 

 

 

 

 

 

    

 

o รำยละเอยีดของค ำสัง่ซือ้ขำยประกอบดว้ย 

Field Description 

สว่นของ Order Details: รายละเอยีดของค าส ัง่น ัน้ๆ 

Order No. หมำยเลขค ำสัง่ 

SET Order No. หมำยเลขค ำสัง่ของ ตลท. 

Account No. เลขทีบ่ญัช ี

Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Trade Date วันทีส่ง่ค ำสัง่ 

Trade Time เวลำทีส่ง่ค ำสัง่ 

Side ประเภทของค ำสัง่ (ค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำย) 

Price รำคำตอ่หลกัทรัพยท์ีส่ง่ค ำสัง่ 

Volume ปรมิำณหลกัทรัพยท์ีส่ง่ค ำสัง่ 
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Iceberg Volume ปรมิำณหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรทยอยสง่จนกระทั่ง เทำ่กบัจ ำนวน Volume  

Validity เงือ่นไขของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย เชน่ IOC, FOK, Day 

Order Type ประเภทค ำสัง่ทีแ่สดงวำ่เป็น Normal หรอื NVDR 

Matched จ ำนวนหลกัทรัพยท์ีถ่กูจับคูแ่ลว้ 

Balanced จ ำนวนหลกัทรัพยค์งเหลอืทีร่อกำรจบัคู ่

Cancelled จ ำนวนหลกัทรัพยท์ีย่กเลกิกำรเสนอ 

Status (ตวัยอ่) สถำนะของค ำสัง่  

Status Meaning ควำมหมำยของสถำนะค ำสัง่ 

Reject Code รหสัเลขบอกสำเหตกุำรปฏเิสธค ำสัง่ 

Reject Meaning สำเหตกุำรปฏเิสธค ำสัง่ 

Enter ID Trader ID ของผูส้ง่ค ำสัง่ 

Enter Date วันทีค่ ำสัง่ถกูสง่เขำ้ตลำดหลกัทรัพย ์

Enter Time เวลำทีค่ ำสัง่ถกูสง่เขำ้ตลำดหลกัทรัพย ์

Cancel ID Trader ID ของผูย้กเลกิค ำสัง่ 

Cancel Time เวลำทีค่ ำสัง่ถกูยกเลกิ 

สว่นของ Deal Details: รายละเอยีดของการจบัคูท่ ีเ่กดิขึน้ 

Deal time เวลำทีเ่กดิกำรจับคู ่

Deal ID หมำยเลข Deal ID ของค ำสัง่ทีถ่กูจับคู ่

Trade ID หมำยเลข Trade ID ของค ำสัง่ทีถ่กูจับคู ่

Deal Price รำคำทีเ่กดิกำรจับคู ่

Deal Volume จ ำนวนหลกัทรัพยท์ีเ่กดิกำรจบัคู ่

Deal Amount ยอดเงนิทีเ่กดิกำรจบัคู ่

สว่นของ Change History: รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงค าส ัง่(ส าหรบักรณีทีเ่คย
เปลีย่นแปลง) 

Account Number เลขทีบ่ญัช ี
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Price รำคำทีส่ง่ค ำสัง่ซือ้ขำย 

Volume ปรมิำณหลกัทรพัย ์

Iceberg Volume ปรมิำณหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรทยอยสง่จนกระทั่ง เทำ่กบัจ ำนวน Volume 

Trustee ID ประเภทค ำสัง่ทีแ่สดงวำ่เป็น Normal หรอื NVDR 

Time เวลำทีท่ ำกำรเปลีย่นแปลง 

Change Trader รหสัของ Trader ID ของผูท้ ำกำรเปลีย่นแปลงค ำสัง่ 

 

o เปลีย่นแปลงประเภทกำรซือ้ขำย Normal/NVDR ผำ่นหนำ้ Order Details – เลอืกปุ่ ม “Change Type”  เลอืก 

Dropdown ในชอ่ง Symbol และเลอืกประเภททีต่อ้งกำรเปลีย่น  กรอก PIN และกด “Submit” 
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o เปลีย่นแปลง Price หรอื Volume ของค ำสัง่ซือ้ขำย ผำ่นหนำ้ Order Details – เลอืก “Change Price&Vol” 

แกไ้ขขอ้มลูตำมตอ้งกำร  กรอก PIN และกด “Submit” 

o ยกเลกิค ำสัง่ซือ้ขำย ผำ่นหนำ้ Order Details – เลอืก “Cancel Order”  กรอก PIN และกด “Submit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั Derivatives 
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o รำยละเอยีดของค ำสัง่ซือ้ขำย ประกอบดว้ย 

 

Field Description 

สว่นของ Order Details: รายละเอยีดของค าส ัง่น ัน้ๆ 

Order No. หมำยเลขค ำสัง่ 

SET Order No. หมำยเลขค ำสัง่ของ ตลท. 

Account No. เลขทีบ่ญัช ี

Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Trade Date วันทีส่ง่ค ำสัง่ 

Trade Time เวลำทีส่ง่ค ำสัง่ 

Side ประเภทของค ำสัง่ (ค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำย) 

Price รำคำตอ่หลกัทรัพยท์ีส่ง่ค ำสัง่ 

Volume ปรมิำณหลกัทรัพยท์ีส่ง่ค ำสัง่ 

Iceberg Volume ปรมิำณหลกัทรัพยท์ีต่อ้งกำรทยอยสง่จนกระทั่ง เทำ่กบัจ ำนวน Volume  

Validity เงือ่นไขของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย เชน่ IOC, FOK, Day 

Order Type ประเภทค ำสัง่ทีแ่สดงวำ่เป็น Normal หรอื NVDR 

Stop Price รำคำเงือ่นไขของ Stop order 

Status Meaning สถำนะของค ำสัง่ 

Trade Date วันทีท่ีร่ะบบรับรูค้ ำสัง่ 

Trade Time เวลำทีร่ะบบรับรูค้ ำสัง่ 

Entry Trader หมำยเลข Trader ของผูส้ง่ค ำสัง่ 

Entry Date วันทีส่ง่ค ำสัง่ 

Cancel Trader Trader ID ของผูย้กเลกิค ำสัง่ 

Cancel Date วันทีย่กเลกิค ำสัง่ 

Cancel Time เวลำทีย่กเลกิค ำสัง่ 
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Reject Code หมำยเลขทีแ่สดงสถำนะของค ำสัง่ทีถ่กูปฏเิสธ 

Reject Meaning สำเหตกุำรปฏเิสธค ำสัง่ 

สว่นของ Deal Details: รายละเอยีดของการจบัคูท่ ีเ่กดิขึน้ 

Deal No. เวลำทีเ่กดิกำรจับคู ่

Trader No. Trader ID 

Series ID ชือ่ยอ่ของสญัญำ 

Time เวลำทีเ่กดิกำรจับคู ่

Position Open/Close = เปิดสญัญำ/ปิดสญัญำ 

Side ประเภทของค ำสัง่ (Long/Short) 

Price รำคำทีเ่กดิกำรจับคู ่

Volume จ ำนวนสญัญำทีไ่ดรั้บกำรจับคู ่

Status สถำนะค ำสัง่ทีจั่บคู ่

สว่นของ Change History: รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงค าส ัง่(ส าหรบักรณีทีเ่คย
เปลีย่นแปลง) 

Time เวลำทีท่ ำกำรเปลีย่นแปลง 

Change ID รหสักำรเปลีย่นแปลงค ำสัง่ 

Action ประเภทของกำรเปลีย่นแปลงค ำสัง่ 

New Order No. หมำยเลขค ำสัง่ใหม ่

New Trade No. รหสั Trader ID ทีเ่ปลีย่นแปลงค ำสัง่ 

Detail รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลง 
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o เปลีย่นแปลง Price หรอื Volume ของค ำสัง่ซือ้ขำย ผำ่นหนำ้ Order Details – เลอืก “Change” แกไ้ขขอ้มลู

ตำมตอ้งกำร  กรอก PIN และกด “Submit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Cancel” : ส ำหรับยกเลกิค ำสัง่ซือ้ขำย โดยท ำไดด้งันี ้

o เลอืก Checkbox ทีแ่สดงอยูด่ำ้นซำ้ยของแถบค ำสัง่ซือ้ขำยทีต่อ้งกำรยกเลกิ โดย Checkbox จะปรำกฎดำ้นหนำ้

ของค ำสัง่ทีส่ำมำรถยกเลกิไดเ้ทำ่นัน้ สำมำรถเลอืกยกเลกิไดค้รัง้ละมำกกวำ่ 1 ค ำสัง่  กรอก PIN และกด 

“Cancel” 
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o หรอืสำมำรถเลอืก Check box บนสดุทีอ่ยูข่ำ้ง Order No เพือ่เลอืก Checkbox ทัง้หมด 

 

  : ส ำหรับด ูOrder Status เพิม่เตมิ 

 

 “Refresh” : ส ำหรับอพัเดทสถำนะของค ำสัง่ทัง้หมด 

 


