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การเข้ าสู่โปรแกรมการใช้ งาน (Log in)
วัตถุประสงค์
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายหลักทรัพย์ (ผู้ใช้ งาน) จะต้ องทาการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ผ้ ดู แู ลระบบงานนี ้ก่อน
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานมีรายชื่ออยูใ่ นฐานข้ อมูลจึงจะดาเนินการใช้ ระบบงานนี ้ได้ การทางานของระบบงานจะทาการตรวจสอบจะให้
เฉพาะผู้ที่มีสทิ ธิ์เท่านันที
้ ่สามารถใช้ งานการส่งคาสัง่ ต่างๆในระบบได้ และทาการป้องกันไม่ให้ ผ้ ไู ม่มสี ทิ ธิ์เข้ ามาในระบบการทางาน
ได้
อนึง่ เมื่อผู้ใช้ งานมีชื่ออยูใ่ นฐานข้ อมูลแล้ ว จะสามารถดาเนินการเข้ าสูร่ ะบบงานและใช้ ระบบงานได้ ตามขันตอน
้

ก่ อนการใช้ งาน
ผู้ใช้ งานจะต้ องมีข้อมูลดังนี ้
1) ชื่อเข้ าใช้ งาน (User Id) ซึง่ จะเป็ นเลขที่บญ
ั ชีของลูกค้ า
2) รหัสผ่าน (Password) จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบงานก่อน

เริ่มการใช้ งาน
1) ระบบจะแสดงหน้ าจอ Log In เพื่อเข้ าสูห่ น้ าจอ efinTrade Classic
2) ป้อนรหัสผ่าน (Password)ที่ได้ รับมา
3) หลังจากที่ปอ้ นรหัสผ่านแล้ ว จะเข้ าสูห่ น้ าจอฟังก์ชนั่ เมนูการใช้ งานทันที

หน้ าจอฟังก์ชนั่ เมนูการใช้ งาน
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ซึง่ ประกอบด้ วยเมนูดงั ต่อไปนี ้
1. STOCK INFORMATION ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังนี ้
▪ TOP BBO
▪ Stock By Price
▪ Stock In Play
▪ Sale By Time
▪ Sale By Price
▪ View Odd Lot
▪ Stock Information
2. MOST ACTIVE ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังนี ้
▪ Most Active
▪ Gainer
▪ Loser
▪ Most Swing
▪ Best Projected Open Price
▪ Best Open-1 Price
▪ Best Open-2 Price
3. MARKET INDICATOR ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังนี ้
▪ Ticker
▪ Market Indicator
▪ View News
▪ Stock History
4. View Order
5. View Customer
6. Buy Order Entry
7. Sell Order Entry
8. One-Line Order Entry
9. Short Sell Order Entry
10. Cover Short Order Entry
11. Cancel Order by Group
12. View Customer by Stock
13. Exit
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การแสดงข้ อมูล รายละเอียดของหลักทรั พย์ (STOCK INFORMATION)
TOP BBO (ราคาเสนอซือ้ เสนอขายที่ดีท่ สี ุด 5 อันดับ)
วัตถุประสงค์
คือการแสดงรายละเอียดการเสนอซื ้อ (BID) และเสนอขาย (OFFER) ของหลักทรัพย์ได้ 6 หลักทรัพย์ในหนึง่
หน้ าจอพร้ อมๆกัน โดยผู้ใช้ งานสามารถเลือกหลักทรัพย์ทตี่ ้ องการให้ แสดงได้ ด้วยตัวเองทัง้ 6 หลักทรัพย์ ซึง่ แต่ละหลักทรัพย์จะมี
ข้ อมูลที่ไม่ละเอียดมากนักเนื่องจากต้ องการให้ สามารถดูรายละเอียดของหลักทรัพย์ได้ มากกว่า 1 หลักทรัพย์

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘1’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F1]
2)
3)
4)
5)

เข้ าสูห่ น้ าจอ Top BBO
พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูล
สามารถใช้ ปมุ่ ลูกศรซ้ าย-ขวา, ขึ ้น-ลง เพื่อให้ แสดงค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการดู
กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ TOP BBO
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ TOP BBO
ส่ วนที่ 1
Stock
Average
Change
High
Low
ส่ วนที่ 2
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
ส่ วนที่ 3
Last Sale
Volume
Price

ส่ วนที่ 4
Buy Volume
Sell Volume
MVolume

=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้

=
=
=
=

ปริมาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาที่ดีทสี่ ดุ 5 อันดับแรก
ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
ราคาเสนอขายที่ดีทสี่ ดุ 5 อันดับแรก
ปริมาณการเสนอขายทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับแรก

=
=
=

ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดที่เกิดขึ ้น 5 อันดับล่าสุด
ปริมาณหลักทรัพย์ที่ซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาล่าสุดทีท่ าการซื ้อ/ขาย โดยมีเครื่องหมายแจ้ งให้ ทราบ
(+) เครื่องหมายบวก สาหรับกรณีเคาะซื ้อล่าสุด
(-)เครื่องหมายลบ สาหรับกรณีเคาะขายล่าสุด

=
=
=

ปริมาณการซื ้อจากการเคาะซื ้อ
ปริมาณการขายจากการเคาะขาย
ปริมาณการซื ้อ/ขายรวมทังกระดาน
้
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Stock By Price (หน้ าจอติดตามสภาวะตลาด)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบแนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลีย่ นแปลงปริมาณและราคาเสนอซื ้อเสนอ
ขายที่ดีที่สดุ และยังแสดงการจับคูค่ รัง้ ล่าสุดพร้ อมกันไปด้ วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ดและราคาปิ ดของวันทาการ
ก่อน เพื่อให้ เปรียบเทียบข้ อมูล
นอกจากนี ้ยังแบ่งเป็ นหน้ าจอส่วนกลาง ซึง่ แบ่งออกเป็ นหน้ าจอย่อยๆได้ อีก 5 หน้ าจอ ซึง่ แต่ละหน้ าจอจะแสดง
ข้ อมูลรายละเอียดไม่เหมือนกันตามที่ต้องการ

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘2’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F2]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Stock By Price
3) หน้ าจอส่วนบน – พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการ ที่มี Cursor กระพริ บอยูด่ ้ านล่างแล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอ
ส่วนบนจะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่ต้องการ
4) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์อื่นทับลงบนชื่อเดิมได้ แล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะเปลีย่ นเป็ นข้ อมูลของหลักทรัพย์ตวั ต่อไป
5) หน้ าจอส่วนกลาง - จะประกอบไปด้ วย 5 หน้ าจอย่อย ให้ ทาการกดปุ่ ม ‘TAB’ เพื่อเปลีย่ นไปดูแต่ละหน้ าจอย่อย
6) การทาให้ Cursor กระพริ บที่หน้ าจอส่วนกลางเพื่อพิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ ให้ กดปุ่ ม ‘HOME’ และกรณีเดียวกันถ้ า
ต้ องการให้ Cursor กลับไปกระพริ บที่สว่ นล่างแทนให้ กดปุ่ ม ‘HOME’ เช่นกัน
7) กรณีหน้ าจอส่วนกลางทีม่ ี Cursor กระพริ บนัน้ สามารถพิมพ์รายการหลักทรัพย์เข้ าไปเพื่อดูรายละเอียดได้
โดยกดปุ่ ม ลูกศรขึ ้น-ลงและปุ่ ม Enter (จะสังเกตเห็นว่าข้ อมูลหลักทรัพย์ด้านบนจะเปลีย่ นแปลงตามลูกศรที่
เลือกเช่นกัน) กรณีจะไปหน้ าถัดไปเช่นหน้ า 2 ให้ กดปุ่ ม ‘Page Down’ หรื อ ‘Page Up’
8) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Stock By Price

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

หน้ าจอส่วนบนของหน้ าจอ Stock By Price

หน้ าจอส่วนกลางของหน้ าจอ Stock By Price
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หน้ าจอส่ วนบน
ส่ วนที่ 1
Stock
Last
Change
%Change
Sector
ดัชนี Sector
Change Sector
%Change Sector
ส่ วนที่ 2
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
ส่ วนที่ 3
%Premium
Ceiling
Floor
Spread
Par
Main Deals
Main Value
ส่ วนที่ 4
OpenVolume
%OpenVolume

=
=
=
=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change / Prior)*100
ชื่อกลุม่ อุตสาหกรรมที่สงั กัด
ดัชนีราคาหุ้นของกลุม่ อุตสาหกรรม
ราคาเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับวันก่อน
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ

=
=
=
=

ปริมาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาที่ดีทสี่ ดุ 5 อันดับแรก
ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 5 อันดับแรก
ราคาเสนอขายที่ดีทสี่ ดุ 5 อันดับแรก
ปริมาณการเสนอขายทีด่ ีที่สดุ 5 อันดับแรก

=

สาหรับบริษัทหลักทรัพย์ใด ที่ทาการ On BIT เพื่อใช้ Feature Stock
Premium
ราคาเพดาน
ราคาพื ้น
ขันบั
้ นไดการเพิ่มลดหรือ ช่วงของราคา
ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้ า
จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก

=
=
=
=
=
=
=
=

BuyVolume
%BuyVolume

=
=

SellVolume
%SellVolume

=
=

Main Volume
ส่ วนที่ 5
Prior

=

ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ แยกเป็ นภาคเช้ าและภาคบ่าย
เปอร์ เซ็นต์ของปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ คานวณจาก
(OpenVolume / MainVolume)*100
ปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ คานวณจาก
(BuyVolume / MainVolume)*100
ปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย คานวณจาก
(SellVolume / MainVolume)*100
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก

=

ราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน

11

Open1
Open2
High
Low
Average
Flag
ส่ วนที่ 6
Volume
Price

=
=
=
=
=
=

ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า
ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนัน้
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR

=
=

Time
หน้ าจอส่ วนกลาง
ส่ วนที่ 1
Stock
เครื่องหมาย (+),(-)

=

ปริมาณหลักทรัพย์ที่ซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาล่าสุดทีท่ าการซื ้อ/ขาย โดยมีเครื่องหมายแจ้ งให้ ทราบ
(+) เครื่องหมายบวก สาหรับกรณีเคาะซื ้อล่าสุด
(-) เครื่องหมายลบ สาหรับกรณีเคาะขายล่าสุด
เวลาที่ทาการซื ้อ/ขายล่าสุด แสดงเป็ นชัว่ โมง : นาที : วินาที

เครื่องหมาย Flag

Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
ส่ วนที่ 2
Stock
Volume
Price

=
=

=

=
=
=
=
=
=
=

ชื่อย่อหลักทรัพย์
มีหรือไม่มีก็ได้ แล้ วแต่ข้อมูล
“+” = รายการซื ้อ/ขายล่าสุดเกิดที่ราคาสูงเพิ่มขึ ้นจากรายการซื ้อ/ขายก่อน
หน้ า (Last sale)
“-” = รายการซื ้อ/ขายล่าสุดเกิดที่ราคาลดต่าลงจากรายการซื ้อ/ขายก่อน
หน้ า (Last sale)
หมายเหตุ : ถ้ ารายการซื ้อ/ขายล่าสุดมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากรายการ
ก่อนหน้ า เครื่องหมายบวกหรือลบหรือว่างเปล่าที่มีอยูเ่ ดิม ก็จะคงอยูด่ งั เดิม
มีดงั นี ้
“N”
= มีข่าวสารสาหรับหลักทรัพย์นนั ้
“S”
= หลักทรัพย์ติดเครื่องหมาย SP
“D”
= หลักทรัพย์ติดเครื่องหมาย DS
“F”
= หลักทรัพย์ติดเครื่องหมาย DS โดยบริษัทนายหน้ า
“Z”
= หลักทรัพย์ที่เป็ น Stabilized
ปริมาณการเสนอซื ้อที่ระดับราคาที่ดีทสี่ ดุ
ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ
ราคาเสนอขายที่ดีทสี่ ดุ
ปริมาณการเสนอขายทีด่ ีที่สดุ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ปริมาณหลักทรัพย์ที่ซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาล่าสุดทีท่ าการซื ้อ/ขาย โดยมีเครื่องหมายแจ้ งให้ ทราบ
(+) เครื่องหมายบวก สาหรับกรณีเคาะซื ้อล่าสุด
(-) เครื่องหมายลบ สาหรับกรณีเคาะขายล่าสุด
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สัญลักษณ์ Block เทา

=

ราคา ณ ซื ้อ/ขาย ล่าสุดของหลักทรัพย์นนั ้ (Last Sale)

Stock In Play (ช่ วงราคาพืน้ จนถึงราคาเพดาน)
วัตถุประสงค์
แสดงหน้ าจอราคา (Price) ตังแต่
้ ราคาพื ้นจนถึงราคาเพดานของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ โดยจะแสดงราคาเสนอซื ้อและ
เสนอขายที่ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ วา่ อยูท่ ี่ ณ ราคาใด, และแสดงปริ มาณการซื ้อ/ขายที่เกิดขึ ้นว่ามีการจับคูไ่ ด้ กี่
รายการด้ วย โดยแยกเป็ นรายการที่เกิดจากเคาะซื ้อ หรื อรายการเกิดจากการเคาขาย
นอกจากนี ้ หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ไว้ ด้วย เป็ นข้ อมูลที่นาเสนอเพือ่ ให้ นกั ลงทุน
ทราบว่าการซื ้อ/ขายอยูท่ ี่ ณ ราคาเท่าใดคือทราบราคาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดอย่างถูกต้ อง

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘3’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F3]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Stock In Play
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการที่พิมพ์ไป
4) สามารถใช้ ปมุ่ ‘Page Up’ เพื่อขึ ้นไปดูจนถึงราคาระดับเพดาน (Ceiling) และปุ่ ม ‘Page Down’ เพือ่ ลงไปดู
จนถึงราคาระดับพื ้น (Floor)
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Stock In Play

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ Stock In Play
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ส่ วนที่ 1
Stock
Last
Change

=
=
=

%Change
ส่ วนที่ 2
Deal (ฝั่งซื ้อ)
Buy Volume
Bid Volume
Price

=

Offer Volume
Sell Volume
Deal (ฝั่งขาย)
ส่ วนที่ 3
Deal (ผลรวมฝั่งซื ้อ)
% Buy Volume

=
=
=

% Sell Volume
Deal (ผลรวมฝั่งขาย)
ส่ วนที่ 4
Volume
Price
Time
ส่ วนที่ 5
Flag
High
Low
Prior
Average
Change
%Change
Ceiling
Floor
Open-1

=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change / Prior)*100
จานวนรายการซื ้อที่เกิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
ปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
ปริมาณการเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 3 ราคา
ระดับราคาต่างๆ จากเพดานถึงพื ้น หรือถ้ าไม่มีเพดาน-พื ้น ก็จะเป็ นสูงสุด
จนถึงต่าสุดที่ซื ้อขาย
ปริมาณการเสนอขายทีด่ ีที่สดุ 3 ราคา
ปริมาณการ ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
จานวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ

=

ผลรวมทังหมดของจ
้
านวนรายการซื ้อทีเ่ กิดจากการเคาะซื ้อ
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการซื ้อจากการเคาะซื ้อ คานวณจาก
(Buy Volume / Mvolume) *100
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการขายจากการเคาะขาย (Sell Volume / Mvolume)
*100
ผลรวมทังหมดของจ
้
านวนรายการ ขายที่เกิดจากการเคาะขาย

=
=
=

ปริมาณที่เกิดการจับคูไ่ ด้
ราคาที่เกิดการจับคูไ่ ด้
เวลาที่เกิดการจับคู่

=

เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
ราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนัน้
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change / Prior)*100
ราคาเพดาน
ราคาพื ้น
ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า

=
=
=

=

=
=
=
=
=
=
=
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Open-2
ส่ วนที่ 6
Open Volume
Buy Volume
Sell Volume
MVolume
MDeal
MValue
Big Value
Odd Value

=

ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย

=
=
=
=
=
=
=
=

ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ แยกเป็ นภาคเช้ าและภาคบ่าย
ปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อ
ปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานรายใหญ่
้
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานรายย่
้
อย
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Sale By Time (รายการซือ้ ขายตามเวลา)
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบดูวา่ หลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ได้ มีการจับคูซ่ ื ้อ/ขาย ณ เวลาทีเ่ ท่าใด โดยแสดงตังแต่
้ เวลาทีเ่ ริ่ มมีการซื ้อ/ขาย
จนถึงเวลาล่าสุด รายการซื ้อ/ขายจะไม่มีการเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื ้อ/ขายเรี ยงกันไป ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นใน
หน้ าจอนี ้ จะเป็ นข้ อมูลที่เกิดจากการจับคู่ (Deal) ทุกครัง้ ๆที่เป็ นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื ้อ/ขายแบบทาการตกลงกัน
ก่อน กรณีที่เกิดการเคาะซื ้อหรื อเคาะขายในปริ มาณสูงๆ ในคาสัง่ เดียว แต่ไปจับคูก่ บั คาสัง่ ซื ้อ/ขายฝั่งตรงข้ ามหลายคาสัง่ จะทาให้
เกิดรายการ หลายรายการได้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘5’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+B] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม B
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Sale By Time
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter
4) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ Sale By Time
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอ Sale By Time
ส่ วนที่1
Stock
Last
Change
%Change
Average
ส่ วนที่ 2
Time
Volume
Price

=
=
=
=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดของหุ้นตัวนัน้
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change/Prior)*100
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย
เวลาที่เกิดรายการ แสดงในรูปแบบ ชัว่ โมง:นาที:วินาที
ปริมาณหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขาย
ราคาที่ตกลงกัน โดยมีเครื่องหมายแจ้ งให้ ทราบ
(+) เครื่องหมายบวก สาหรับกรณีเคาะซื ้อล่าสุด
(-)เครื่องหมายลบ สาหรับกรณีเคาะขายล่าสุด
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Sale By Price (รายการซือ้ ขายที่ราคาต่ างๆ)
วัตถุประสงค์
เมื่อนักลงทุนต้ องการทราบว่าในวันนี ้มีการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์หนึง่ ๆ ที่ระดับราคาต่างๆเป็ นจานวน เท่าไรเพื่อ
ตัดสินใจว่าควรซื ้อหรื อขายที่ระดับราคาตลาดในขณะนันหรื
้ อไม่ หรื อต้ องการทราบว่าการซื อ้ หรื อการขายที่ได้ กระทาไปแล้ วนัน้
ได้ ซื ้อหรื อขายในราคาที่แพงหรื อถูกกว่านักลงทุนท่านอื่นๆ หรื อไม่ ฟั งก์ชนั่ นี ้จะตอบคาถาม ดังกล่าวข้ างต้ นได้ โดยจะแสดง
ปริ มาณและมูลค่าการซื ้อ/ขายที่ระดับราคาต่างๆ เรียง จากราคาสูงไปหาต่า

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘6’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+P] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม P
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Sale By Price
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการที่พิมพ์ไป
4) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ Sale By Price
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอ Sale By Price
ส่วนที่ 1
Stock
Average
Mvolume
Mvalue
OpenVol1
Open1
OpenVol2
Open2

=
=
=
=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาด ภาคเช้ า
ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดภาคบ่าย
ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย

Deal
Buy Volume
Price
Sell Volume
Deal
Volume
Value

=
=
=
=
=
=
=

จานวนรายการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
ปริมาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื ้อ ที่ระดับราคาต่างๆ
ระดับราคาต่างๆ เรียงจากมากไปน้ อย
ปริมาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
จานวนรายการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ
ปริ มาณการซื ้อ/ขาย ณ ราคานัน้ ด้ วยวิธีจบั คูอ่ ตั โนมัติ
มูลค่าการซื ้อ/ขายบนกระดานหลัก ด้ วยวิธีจบั คูอ่ ตั โนมัติ

ส่วนที่ 2
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View Odd Lot (กระดานเศษหุ้น)
วัตถุประสงค์
คือการดูปริมาณหุ้นสาหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่ มีปริ มาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึง่ จะมีคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ ขายของ
กระดานเศษหุ้นเช่นเดียวกัน

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘7’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+L] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม L
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ View Odd Lot
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการที่พิมพ์ไป
4) สามารถใช้ ปมุ่ ‘Page Down’ เพือ่ ไปหน้ าต่อไป หรื อปุ่ ม ‘Page Up’ เพื่อไปดูข้อมุลก่อนหน้ าในกรณีที่ข้อมูล
หน้ าเดียวแสดงไม่พอ
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ View Odd Lot
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอ View OddLot
ส่ วนที่1
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume

=
=
=
=

ปริมาณคาสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่
ราคาของคาสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่
ราคาของคาสัง่ ขายที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่
ปริมาณคาสัง่ ขายที่ยงั ไม่ได้ จบั คู่

Stock
Last
Change

=
=
=

%Change
High
Low
SDC Flag

=
=
=
=

Odd Avg
Ceiling
Floor
Prior
Odd Deal

=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดของหุ้นตัวนัน้
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการ
ก่อน (Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change/Prior)*100
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
ป้ายแสดงว่าหลักทรัพย์นี ้เข้ า ศูนย์รับหลักทรัพย์แล้ วหรือไม่ ถ้ าค่าเป็ น Y
ก็ แสดงว่าหลักทรัพย์นี ้สามารถซื ้อ/ขายในระบบไร้ ใบหุ้น(scrip less)ได้
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของเศษหุ้น
ราคาเพดานของหลักทรัพย์
ราคาพื ้นของหลักทรัพย์
ราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
จานวนรายการซื ้อ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์

ส่ วนที่2

22

Odd Volume
Odd Value
Total Odd Mkt Volume
Total Odd Mkt Value

=
=
=
=

ปริมาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้
มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทังตลาดฯ
้

Stock Information (รายละเอียดหลักทรั พย์ )
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอที่แสดงรายละเอียดทังหมดของหลั
้
กทรัพย์หนึง่ ๆ ว่ามีคา่ ใดบ้ าง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถนาไปพิจารณา
ทาการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์นนๆได้
ั้
เช่นค่า Margin/TSFC, หลักทรัพย์นี ้เป็ นกองทุนรวม (TTF) หรื อไม่, ถ้ าเป็ นกองทุนรวมมีจานวน
หุ้นเหลืออยูเ่ ท่าไร (TTF Room), หลักทรัพย์นี ้ติดค่าเครื่ องหมายใดหรื อไม่ เป็ นต้ น

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘8’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+F) คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม F
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Stock Information
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter หน้ าจอจะแสดงรายการที่พิมพ์ไป
4) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ Stock Information
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอ Stock Information
ส่ วนที่1
Stock
Last
Change
Bid
Volume
Bid Price
Offer Price
Offer
Volume
Name
Sector
ดัชนี
Sector
Change
Sector
Prior
Project
Open

=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุดของวันนัน้
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน (Last Price – Prior)
ปริมาณการเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก

=
=
=

ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก
ราคาเสนอขายที่ดีทสี่ ดุ 3 อันดับแรก
ปริมาณการเสนอขายทีท่ ี่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก

Open 1

=

=

ชื่อเต็มของหลักทรัพย์
= ชื่อกลุม่ อุตสาหกรรมที่สงั กัด
= ดัชนีราคาหุ้นของกลุม่ อุตสาหกรรม

= ราคาเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับวันก่อน
=
=

ราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด เมื่อเข้ าสูช่ ว่ งซื ้อ/ขาย ราคาทีแ่ สดงจะเป็ นราคาคาดว่าเป็ นราคาเปิ ด
(projected open price) ที่คานวณครัง้ สุดท้ ายก่อนเปิ ดตลาด ราคาเปิ ดจึงอาจไม่เท่ากับราคา PreOpen ก็
ได้
ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคเช้ า

24

Open 2
High
Low
Average
Margin/TS
FC
Floor
Ceiling
Spread
Sec Type
Mdeal
MVolume
Mvalue
Board Lot
Big Deal
Big Vol
Big Value
Odd Vol
Odd Value
Flag
ส่ วนที่ 2
Par
Market ID

=
=
=
=
=

ราคาเปิ ดตลาดฯ ภาคบ่าย
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย
อัตรา Margin

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ราคาพื ้น
ราคาเพดาน
ขันบั
้ นไดการเพิ่มลดหรือ ช่วงของราคา
ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
จานวนหน่วย (lot)ในการซื ้อ/ขาย ของหุ้นที่ทางตลาดส่งมา 1 หน่วย = 100 หุ้น
จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานใหญ่
้
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานใหญ่
้
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานใหญ่
้
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานย่
้
อย
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานย่
้
อย
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์

=
=

ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้ า
แสดงว่าหลักทรัพย์นี ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯใด มีคา่ ได้ ดงั นี ้
“A” =ASSET
“S” = MAI
“O” = Index Option

Paidup
Shares
Split

=

IPO Price
Crdt. Bal.
Volume
ExDiv

=
=

Sec Flag

=

=

=

เครื่องหมายแสดงการแตกหุ้นของหลักทรัพย์ มีคา่ ได้ ดงั นี ้
“S” =มีการแตกหุ้น
“ ”=
ไม่มีการแตกหุ้น
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ าเครดิตบาลานซ์ทงหมดถื
ั้
ออยู่
เครื่องหมายแสดงสิทธิรับเงินปั นผล มีคา่ ได้ ดงั นี ้
“D” =ผู้ซื ้อไม่มีมีสิทธิรับเงินปั นผล
“ ” = ไม่ติดเครื่องหมาย
เครื่องหมายแสดงว่าอนุญาตให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อขายได้ หรือไม่ มีคา่ ได้ ดงั นี ้
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“S” = อนุญาตให้ สง่ คาสัง่ ขายได้ เท่านัน้
“B” = อนุญาตให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อได้ เท่านัน้
“H” = ไม่อนุญาตให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อและขาย
“ ” = อนุญาตให้ สง่ คาสัง่ ซื ้อหรือขายได้
Ceil Vol
(Margin)
Delist

=

TTF Flag

=

TTF Room
Designate

=
=

SDC

=

TurnOver

=

=

เครื่องหมายแสดงการปลดหลักทรัพย์นี ้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯมีคา่ ได้ ดงั นี ้
“D” =มีการปลดหลักทรัพย์นี ้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
“ ” =ไม่ติดเครื่องหมายปลดหลักทรัพย์
เครื่องหมายแสดงถึงหลักทรัพย์นี ้ สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Thai Trust
Fund (TTF) ได้ มีคา่ ได้ ดงั นี ้
" Y " = หลักทรัพย์นี ้สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายผ่านหน่วยลงทุน TTF ได้
" N " = หลักทรัพย์นี ้ไม่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายผ่านหน่วยลงทุน TTF ได้
จานวนหุ้นคงเหลือที่ผ้ ลู งทุนต่างชาติสามารถซื ้อได้ (สาหรับหลักทรัพย์ที่ตดิ เครื่องหมาย TTF = ‘Y’ เท่านัน)
้
เครื่องหมายแสดงคุณลักษณะของหลักทรัพย์ มีคา่ ได้ ดงั นี ้
“D” = Designated คือ เครื่ องหมายเตือน เมื่อหลักทรัพย์มีราคาและปริมาณการซื ้อขายที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากสภาพปกติโดยไม่สามารถหาปัจจัยพื ้นฐานมาสนับสนุนได้ ดังนันค
้ าสัง่ ซื ้อขายทุกใบจะถูกบังคับให้
ระบุหมายเลขประจาตัวของลูกค้ าไว้
“Z” = Stabilization คือ เครื่องหมายแสดงว่าหลักทรัพย์นี ้สามารถทา Stabilization ได้
ป้ายแสดงว่าหลักทรัพย์นี ้เข้ า ศูนย์รับหลักทรัพย์แล้ วหรือไม่ ถ้ าค่าเป็ น Y ก็ แสดงว่าหลักทรัพย์นี ้สามารถ
ซื ้อ/ขายในระบบไร้ ใบหุ้น(scrip less)ได้
เครื่องหมายบอกหลักทรัพย์ที่ ติด Turnover List Flag (ไม่รองรับ Freewill)
“ Y “ = หลักทรัพย์นี ้ติด Turnover List Flag
“ N “ = หลักทรัพย์นี ้ไม่ติด Turnover List Flag
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ข้ อมูลแสดงความเคลื่อนไหวและสภาวะของตลาดหลักทรั พย์
Most Active (ตราสารที่มีมูลค่ าการซือ้ ขายสูงสุด)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใด ที่มีปริ มาณการซื ้อ/ขายมาก ซึง่ แสดงว่าเป็ นที่กาลังสนใจของหมูน่ กั ลงทุน
ทังหลาย
้
หน้ าจอนี ้จะแสดงรายการหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการซื ้อ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่าสุด 20 อันดับแรก นอกจากนี ้จะบอกถึงค่า
เปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อนด้ วย เพือ่ ให้ ผ้ ลู งทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ ้น
ในหน้ าจอนี ้ยังสามารถแสดงข้ อมูลของแต่ละกระดานได้ ด้วยคือ กระดานหลัก , กระดานใหญ่และกระดาน
ต่างประเทศ

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘ 9 ’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F4]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Most Active
3) จะแสดงหน้ าจอของหลักทรัพย์ทมี่ ีมลู ค่าซื ้อ / ขายสูงสุดในวันนัน้ 20 อันดับแรก ของกระดานหลัก
4) สามารถเลือกดูได้ 3 กระดานคือ กระดานหลัก (Main) โดยกดปุ่ ม M
5) กระดานรายใหญ่ (Big Lot ) โดยกดปุ่ ม B
6) กระดานต่างประเทศ (Foreign) โดยกดปุ่ ม F
7) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Most Active

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Most Active
No.
Stock
Flag
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Chg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prior)

หมายเหตุ
ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟังก์ชนั Most Active ก็ตอ่ เมื่อตลาดฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว (Market Status = Open)
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Gainers (ตราสารที่ราคาซือ้ ขายเปอร์ เซ็นต์ เพิ่มขึน้ มากที่สุด)
วัตถุประสงค์
เมื่อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีราคาที่สงู ขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะ
บ่งชี ้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ดีขึ ้น หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรั พย์ที่ตนมีอยูน่ นั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาสูงหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั รากาไรสูงจากกาไรมากไปหาน้ อย 20 อันดับแรก ผู้ใช้ สามารถเลือกระหว่าง
กระดานหลัก และกระดานต่างประเทศ ได้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘10’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F5]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Gainer
3) จะแสดงหลักทรัพย์ทมี่ ีราคาเปลีย่ นแปลง ในทางเพิม่ ขึ ้นด้ วยอัตราสูงสุด 20 อันดับแรก และที่มีการ
4) สามารถเลือกดูได้ 2 กระดาน คือ กระดานหลัก (Main) โดยกดปุ่ ม M
5) กระดานต่างประเทศ (Foreign) โดยกดปุ่ ม F
6) ปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

รูปแสดงหน้ าจอ Gainer
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Gainer
No.
Stock
Flag
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Chg
%Chg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prior)*100

หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟังก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว ( Market Status = Open )
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prior close) ให้ เปรี ยบเทียบ

Loser (ตราสารที่ราคาซือ้ ขายเปอร์ เซ็นต์ ลดลงมากที่สุด)
วัตถุประสงค์
เมื่อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีราคาที่ตา่ ลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับราคาปิ ด เมื่อวันทาการก่อน ซึง่ อาจจะ
บ่งชี ้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้ มราคาที่ลดลง หรื อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่นนั ้ อยูใ่ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาต่าหรื อไม่ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้ อยไปหามาก 20 อันดับแรก ผู้ใช้ สามารถเลือก
ระหว่างกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศ ได้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘11’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [Shift+F5] คือกดปุ่ ม Shift ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม F5
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Loser
3) จะแสดงหลักทรัพย์ทมี่ ีราคาเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแปลงในทางลดลงด้ วยอัตราสูงสุด 20 อันดับแรก
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4) สามารถเลือกดูได้ 2 กระดาน คือ กระดานหลัก (Main) โดยกดปุ่ ม M
5) กระดานต่างประเทศ (Foreign) โดยกดปุ่ ม F
6) ปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

รูปแสดงหน้ าจอ Loser

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Loser
No.
Stock
Flag
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Chg
%Chg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานต่างประเทศ
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ / ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา คานวณจาก (Change / Prior)*100
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หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟังก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว ( Market Status = Open )
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prior close) ให้ เปรี ยบเทียบ

Most Swing (ตราสารที่ราคาซือ้ ขายสูงสุดกับต่าสุดต่ างกันเปอร์ เซ็นต์ มากที่สุด)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอที่แสดงให้ เห็นว่าหลักทรัพย์ใดบ้ างที่มกี ารแกว่งของราคาสูงมาก คือมีราคาซื ้อ/ ขายสูงสุด และราคา
ต่าต่างกันมาก โดยจะเรี ยงลาดับหุ้น ที่มีการแกว่งของราคา เปรี ยบเทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน จากมากไปหาน้ อยเป็ น
จานวนทังหมดถึ
้
ง 20 อันดับ

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘12’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+W] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม W
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Most Swing
3) จะแสดงหน้ าจอของหลักทรัพย์ทมี่ ีการแกว่งของราคาสูงมาก 1-20 อันดับแรก
4) สามารถเลือกดูได้ 2 กระดานคือ กระดานหลัก (Main) โดยกดปุ่ ม M
5) กระดานต่างประเทศ (Foreign) โดยกดปุ่ ม F
6) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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รูปแสดงหน้ าจอ MostSwing

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ MostSwing
No.
Stock
Flag
Volume
Value
Avg
High
Low
Last
Swing
%Swg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
มูลค่าการซื ้อ / ขายบนกระดานหลัก
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ราคาสูงสุด ลบ ราคาตา่ สุด(High –Low)
เปอร์ เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิ ด ซึง่ มีสตู รในการคานวณดังนี ้
( High – Low ) / (Prior Closed Price ) * 100

หมายเหตุ
1) ระบบจะแสดงข้ อมูลของฟังก์ชนั ก็ตอ่ เมื่อตลาด ฯ ได้ เปิ ดทาการซื ้อ / ขายแล้ ว ( MKt Status = Open )
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ด (Prior close) ให้ เปรี ยบเทียบ
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Best Projected Open Price (ตราสารที่ราคาคาดการณ์ ราคาเปิ ด เปอร์ เซ็นต์ ท่ ีดีท่ สี ุด)
วัตถุประสงค์
Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด โดยจะไม่มีการจับคูเ่ กิดขึ ้น มีแต่คาสัง่ ซื ้อ/ขายเข้ ามา
เป็ นระดับราคาที่จะทาให้ เกิดปริ มาณการซื ้อ/ขายมากที่สดุ โดยคานวณจากการเสนอซื ้อเสนอขายที่เข้ ามาสูต่ ลาดในช่วง preopen
ดังนันหน้
้ าจอนี ้มีเพื่อต้ องการทราบว่าหลักทรัพย์ใดที่ตลาดฯคานวณราคาคาดว่าจะเปิ ด (Projected Open Price)
เพราะจะทาให้ ทราบว่าหลักทรัพย์ใดน่าจะมีราคาเปิ ดสูงกว่าหรื อต่ากว่าราคาปิ ดเมื่อวันก่อนสาหรับช่วงเช้ า และสาหรับช่วงบ่าย ก็
จะทราบว่าหลักทรัพย์ใดน่าจะมีราคาเปิ ดสูงกว่าหรื อต่ากว่าราคาปิ ดเมื่อช่วงเช้ า โดยจะเรี ยงลาดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
สูงไปหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลีย่ นแปลงต่า

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘13’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+K] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม K
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Best Projected Open Price
3) หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีราคาสูงขึ ้น (Gainer) โดยกดปุ่ ม G
4) กลุม่ ที่มีราคาตา่ ลง (Loser) โดยกดปุ่ ม L
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

รูปแสดงหน้ าจอ Best Projected Open Price
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ
No.
Stock
Flag
Avg
High
Low

=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด

Open-1
OpenVol-1
Prior
ProjOpn

=
=
=
=

Chg

=

ราคาเปิ ดในช่วงเช้ า (ถือเป็ นราคาเปิ ดของวันนันด้
้ วย)
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ด ในช่วงเช้ า
ราคาปิ ดเมื่อวันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า
ราคาที่คาดว่าจะเป็ นราคาเปิ ด เมื่อเข้ าสูช่ ว่ งซื ้อ/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็ นราคา
คาดว่าเป็ นราคาเปิ ด (projected open price) ที่คานวณครัง้ สุดท้ ายก่อนเปิ ด
ตลาดราคาเปิ ดจึงอาจไม่เท่ากับราคา ProjOpn ได้
ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่
ถ้ าเป็ นช่วงเช้ า จะคิดเทียบกับราคาปิ ด (Prior) เมื่อวันก่อน
เปอร์ เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อน

สาหรับช่ วงเช้ า (session 1 )

%Chg
สาหรับช่ วงบ่ าย (session 2 )
Open-2
OpenVol-2
BrkCls
Chg

%Chg

=
=
=
=
=

=

ราคาเปิ ดในช่วงบ่าย
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ด ในช่วงบ่าย
ราคาปิ ดของช่วงเช้ า สาหรับการแสดงในช่วงบ่าย
ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่
ถ้ าเป็ นช่วงบ่าย จะคิดเทียบกับราคาปิ ดช่วงเช้ า (Brk Cls) วันนัน้ ถ้ าไม่มีการซื ้อ/
ขายหุ้นนันในช่
้ วงเช้ า (ราคาปิ ดภาคเช้ าเป็ นศูนย์) ก็จะใช้ ราคาปิ ดเมื่อวันก่อน
เปอร์ เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิ ดของช่วงเช้ า

หมายเหตุ
1) ค่า Avg ,High ,Low จะเป็ นข้ อมูลหลังเกิดการซื ้อ/ขายจริ งเกิดขึ ้น
2) จะไม่แสดงหลักทรัพย์ทเี่ พิ่งเข้ าตลาดฯ เป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบ แต่ สาหรับช่วงบ่ายจะมี
ราคาปิ ดช่วงเช้ า ก็จะสามารถแสดงหลักทรัพย์เข้ าใหม่ได้ โดยการเปรี ยบเทียบกับ ราคาปิ ด ช่วงเช้ า
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Best Open-1 Price (ตราสารที่ราคาเปิ ดภาคเช้ า เปอร์ เซ็นต์ ท่ ดี ีท่ สี ุด)
วัตถุประสงค์
เป็ นการแสดงราคาเฉพาะช่วง Open -1 เท่านัน้ โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ดช่วงเช้ า
เพิ่มขึ ้น และลดลงจากราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อนในสัดส่วนที่สงู อย่างละ 20 อันดันแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ลาดับจากที่มีการ
เปลีย่ นแปลงมากที่สดุ ไปหาน้ อย

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘14’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+1] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม 1
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Best Open -1 Price
3) หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีราคาสูงขึ ้น (Gainer) โดยกดปุ่ ม G
4) กลุม่ ที่มีราคาตา่ ลง (Loser) โดยกดปุ่ ม L
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

รูปแสดงหน้ าจอ Best Open-1 Price

36

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ
No.
Stock
Flag
Avg
High
Low
Last
OpenVol-1
Prior
Open-1
Prior
Chg
%Chg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ดช่วงเช้ า
ราคาปิ ดเมื่อวันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า
ราคาเปิ ดช่วงเช้ า
ราคาปิ ดเมื่อวันก่อน สาหรับการแสดงในช่วงเช้ า
ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ด เทียบกับราคาปิ ดเมื่อวันก่อน
เปอร์ เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ด

หมายเหตุ
1) Avg, High ,Low และ Last จะเป็ นข้ อมูลหลังการซื ้อ/ขายจริ งเกิดขึ ้น
2) ข้ อมูลจะไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เพิง่ เข้ าตลาดฯ มาเป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบราคาของ Open
Price อาจไม่เท่ากับราคา Project Open Price ได้ เพราะมีกรณีทยี่ กเลิกคาสัง่ ในช่วงตลาด Pre-Open
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Best Open-2 Price (ตราสารที่ราคาเปิ ดภาคบ่ าย เปอร์ เซ็นต์ ท่ ดี ีท่ สี ุด)
วัตถุประสงค์
เป็ นการแสดงราคาเฉพาะช่วง Open -2 เท่านัน้ โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของราคาเปิ ดช่วง
บ่ายเพิม่ ขึ ้น และลดลงจากราคาปิ ดช่วงเช้ าในสัดส่วนที่สงู อย่างละ 20 อันดันแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรี ยงลาดับจากทีม่ ีการ
เปลีย่ นแปลงมากที่สดุ ไปหาน้ อย

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘15’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ Ctrl+2] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม 2
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Best Open -2 Price
3) หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีราคาสูงขึ ้น (Gainer) โดยกดปุ่ ม G
4) กลุม่ ที่มีราคาตา่ ลง (Loser) โดยกดปุ่ ม L
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

รูปแสดงหน้ าจอ Best Open-2 Price
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ
No.
Stock
Flag
Avg
High
Low
Last
OpenVol-2
Brkcls
Open-2
Chg
%Chg

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลขที่อนั ดับ
ชื่อหลักทรัพย์
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ / ขายเฉลี่ย
ราคาซื ้อ / ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ / ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ / ขายล่าสุด
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิ ดช่วงบ่าย
ราคาปิ ดเมื่อช่วงเข้ า สาหรับการแสดงในช่วงบ่าย
ราคาเปิ ดช่วงบ่าย
ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ด เทียบกับราคาปิ ดเมื่อช่วงเช้ า
เปอร์ เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิ ด

หมายเหตุ
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็ นข้ อมูลหลังการซื ้อ/ขายจริ งเกิดขึ ้น
2) ข้ อมูลจะไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เพิง่ เข้ าตลาดฯ มาเป็ นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิ ดให้ เปรี ยบเทียบราคาของ Open
Price อาจไม่เท่ากับราคา Project Open Price ได้ เพราะมีกรณีทยี่ กเลิกคาสัง่ ในช่วงตลาด Pre-Open
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Ticker (รายการซือ้ ขายระหว่ างวัน)
วัตถุประสงค์
เป็ นการดูข้อมูลของตลาดว่าเป็ นอย่างไร การจับคูค่ รัง้ ล่าสุดของตลาด ฯ เป็ นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้
ในราคา และปริ มาณเท่าใด เป็ นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื ้อหรื อการเคาะขาย เป็ นหน้ าจอที่ทาให้ สามารถติดตามดูข้อมูลว่า
ตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘16’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ F9]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Ticker
3) หน้ าจอแสดงข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนบนเป็ นข้ อมูลที่ทาการค้ นหาหลักทรัพย์ที่ต้องการดูได้ ส่วนข้ อมูล
ด้ านล่างคือรายการหลักทรัพย์ทมี่ ีการจับคูเ่ กิดขึ ้น
4) ทาการพิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการ แล้ วกดปุ่ ม Enter
5) กดปุ่ ม ‘TAB’ เมื่อต้ องการดูรายการ Average และ Change
6) กดปุ่ ม ‘Home’ เพื่อเปลีย่ นสีของข้ อมูล
7) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Ticker

หน้ าจอ Ticker เมื่อกดปุ่ ม TAB

41

หน้ าจอ Ticker เมื่อกดปุ่ ม Home

รายละเอียดและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอ Ticker
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ส่ วนที่ 1
Stock
Sector
ดัชนี Sector
Change Sector
%Change Sector
Bid Volume
Bid Price
Offer Price
Offer Volume
Last
Chg
High
Low
Avg
Flr
Ceil
Flag
OVol
Bvol
Svol
Mvol

MVal

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

ส่ วนที่ 2
STOCK
VOLUME
PRICE

=
=
=

CHANGE
AVG

=
=

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อกลุม่ อุตสาหกรรมที่สงั กัด
ดัชนีราคาหุ้นของกลุม่ อุตสาหกรรม
ราคาเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุม่ อุตสาหกรรมเทียบกับวันก่อน
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ
ปริมาณการเสนอซื ้อ 3 อันดับแรก
ราคาการเสนอซื ้อ 3 อันดับแรก
ราคาการเสนอขาย 3 อันดับแรก
ปริมาณการเสนอขาย 3 อันดับแรก
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
ความเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อ/ขายล่าสุดจากราคาปิ ด
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุด
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุด
ราคาซื ้อ/ขายเฉลี่ย
ราคาพื ้น
ราคาเพดาน
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์
ปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ แยกเป็ นภาคเช้ าและภาคบ่าย
ปริมาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะซื ้อ
ปริมาณการซื ้อ/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย
ปริมาณการซื ้อ/ขายบนกระดานหลัก (สาหรับหลักทรัพย์ “ต่างประเทศ “ จะ
เป็ นปริมาณที่เกิดจากการจับคูอ่ ตั โนมัติ ไม่รวมรายการที่เกิดจากการทา
ความตกลง
มูลค่าการซื ้อ/ขายบนกระดานหลัก (สาหรับหลักทรัพย์ “ต่างประเทศ “ จะ
เป็ นมูลค่าที่เกิดจากการจับคูอ่ ตั โนมัติ ไม่รวมรายการที่เกิดจากการทาความ
ตกลง
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ปริมาณหลักทรัพย์หน่วยเป็ นหุ้นที่จบั คูไ่ ด้
ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกัน หมายเหตุ ถ้ าราคาเป็ นลบจะเป็ นการเคาะขาย
แต่ถ้าราคาเป็ นบวก ก็เป็ นการเคาะซื ้อ
ราคาที่เปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย
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Market Indicator (ภาพรวมของตลาด)
วัตถุประสงค์
เป็ นการดูสภาพการซื ้อ / ขายทัว่ ไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปหรื อเพื่อการซื ้อหรื อการขายหลักทรั พย์
เราจึงจาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลที่สามารถบ่งชี ้ถึงภาพรวมของการซื ้อ / ขายทังตลาด
้
ข้ อมูลก็ได้ แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี
ราคากลุม่ อุตสาหกรรม ปริ มาณการซื ้อ / ขายรวมทุกกระดาน ปริ มาณการซื ้อ /ขายของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม การแกว่งของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีอื่น ๆ

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘17’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F11]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Market Indicator
3) ด้ านบนจะเป็ นข้ อมูลรวมของทังตลาดหลั
้
กทรัพย์และข้ อมูลของแต่ละกระดาน
4) ด้ านล่าง จะแสดงดัชนีของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม (Sector) เป็ นหลัก
5) กรณีที่จะดู Sector ของหน้ าถัดไป ให้ กดปุ่ ม ‘Page Down’ หรื อกด ‘Page Up’ เพื่อไปหน้ าก่อนหน้ านี ้
6) กด ‘TAB’ เพื่อดูรายการข้ อมูลที่เป็ นแบบ Industry
7) โหมด Industry – เลือกกลุม่ Industry ที่ต้องการแล้ วกด ‘Enter’ จะเป็ นการเข้ าสูโ่ หมด Sector ที่อยูใ่ น Industry
8) โหมด Sector – เลือกกลุม่ Sector ที่ต้องการแล้ วกด ‘Enter’ จะเป็ นการเข้ าสูโ่ หมด Stock (หุ้นแต่ละตัว) ที่อยูใ่ น
Sector
9) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Market Indicator แบบ Sector

หน้ าจอ Market Indicator แบบ Stock
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หน้ าจอ Market Indicator แบบ Industry เมื่อกดปุ่ ม TAB

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
ส่ วนที่ 1
Tick
Trin
Up Volume (K)
Down Volume (K)
ส่ วนที่ 2
SET
SET Prior
SET Index
SET Chg
SET %Chg

=
=
=
=

=
=
=
=

HIGH Index
HIGH Chg
HIGH %Chg

=
=
=

LOW Index
LOW Chg

=
=

ตัวแปรทีแ่ สดงแนวโน้ มของดัชนีตลาด
ดัชนีการซื ้อ / ขาย (Trading Index )
ปริมาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่มีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาสูงกว่าราคาปิ ดวันก่อน
(หน่วยพันบาท)
ปริมาณหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่มีการซื ้อ / ขายแล้ วมีราคาต่าว่าราคาปิ ดวันก่อน
(หน่วยพันบาท)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปั จจุบนั เทียบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปั จจุบนั เทียบกับดัชนี
เมื่อวันก่อน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สงู สุดของวันนัน้
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสงู สุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวันนัน้ เทียบกับดัชนี
เมื่อวันก่อน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่าสุดของวันนัน้
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่าสุดของวันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
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LOW %Chg

=

SET50 Prior
SET50 Index
SET50 Chg

=
=
=

อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่าสุดของวันนัน้
ดัชนีเมื่อวันก่อน

เทียบกับ

SET50
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่คดิ จากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัว เมื่อตลาดปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่คดิ จากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัว ในปั จจุบนั
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีห้ นุ ทังสิ
้ ้น 50 ตัว ในปั จจุบนั เทียบกับดัชนีห้ นุ ทังสิ
้ ้น 50
ตัวเมื่อวันทาการก่อน
SET50 %Chg
=
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ที่คิดจากหุ้นทังสิ
้ น้ 50 ตัว
ในปั จจุบนั เทียบกับดัชนีห้ นุ ทังสิ
้ ้น 50 ตัว เมื่อวันก่อน
SET50 HIGH Index
=
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สงู สุดที่คดิ จากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัวของวันนัน้
SET50 HIGH Chg
=
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสงู สุดทีค่ ิดจากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัวของวันนันเที
้ ยบกับ
ดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
SET50 HIGH %Chg
=
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีสงู สุดที่คิดจากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัวของ
วันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันก่อน
SET50 LOW Index
=
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่าสุดทีค่ ิดจากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัว ของวันนัน้
SET50 LOW Chg
=
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่าสุดที่คิดจากหุ้นทังสิ
้ ้น 50 ตัว ของวันนันเที
้ ยบกับ
ดัชนีเมื่อวันทาการก่อน
SET50 LOW %Chg
=
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่าสุดทีค่ ิดจากหุ้นทังสิ
้ ้น 50
ตัว ของวันนันเที
้ ยบกับดัชนีเมื่อวันก่อน
ส่ วนที่ 3 แสดงปริ มาณ มูลค่ าการซือ้ / ขายและส่ วนแบ่ งตลาดตามมูลค่ า ของกระดานต่ าง ๆ ได้ แก่
Volume
=
ปริมาณการซื ้อ/ขายของกระดานหลัก (Main), กระดานย่อย (Odd) ,กระดานใหญ่
(Big) ,กระดานต่างประเทศ (Foreign), และผลรวมทังตลาด
้
TOTAL(หน่วยเป็ น
พันบาท)
Value (K)
=
มูลค่าการซื ้อ/ขายของกระดานหลัก (Main), กระดานย่อย (Odd) ,กระดานใหญ่
(Big) ,กระดานต่างประเทศ (Foreign), และผลรวมทังตลาด
้
TOTAL(หน่วยเป็ น
พันบาท)
% Value
=
ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main), กระดานย่อย (Odd) ,กระดานใหญ่
(Big) ,กระดานต่างประเทศ (Foreign), และผลรวมทังตลาด
้
TOTAL
UP
=
จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ ้นเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
DOWN
=
จานวนหลักทรัพย์ที่มีราคาต่าลงเทียบกับราคาปิ ดวันก่อนในวันนัน้
NOCHG
=
จานวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนที่ 4 แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ( INDUSTRY , SECTOR , STOCK)
Prior
=
ดัชนีราคาของกลุม่ อุตสาหกรรมนี ้เมื่อวันทาการก่อน
Index
=
ดัชนีราคากลุม่ อุตสาหกรรมนี ้ในปั จจุบนั
Chg
=
ค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน
%Chg
=
เปอร์ เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี
Volume
=
ปริมาณหลักทรัพย์ในอุตสาหกรมนี ้ที่ได้ ซื ้อ / ขายกัน หน่วยเป็ นหุ้น
Value ( K )
=
มูลค่าของการซื ้อ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุม่ อุตสาหกรรมนี ้ หน่วยเป็ นพันบาท
% Value
=
สัดส่วนของมูลค่าการซื ้อ / ขาย ของกลุม่ อุตสาหกรรมนี ้กับมูลค่ารวม
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ส่ วนที่ 5 ดูข้อมูลของหุ้นในกลุ่มของ Sector ได้ โดยการกด Enter ที่ Sector
Stock
=
ชื่อหลักทรัพย์
High
=
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของหลักทรัพย์
Low
=
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของหลักทรัพย์
Prior
=
ราคาปิ ดของหลักทรัพย์เมื่อวันทาการก่อน
Last
=
ราคาซื ้อ /ขายล่าสุด
Change
=
ราคาที่เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ เทียบกับวันทาาการก่อน
Average
=
ราคาซื ้อ/ขาย เฉลี่ย
Volume
=
ผมรวมปริมาณของการซื ้อ/ขาย
Value (K)
=
ผมรวมมูลค่าของการซื ้อ/ขาย

View News (ข่ าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ )
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอแสดงข่าวที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ตวั ที่สนใจ

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘18’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [Ctrl+N] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม N
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ View News
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลข่าวลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter
4) เลือกรายการข่าว และกดปุ่ ม Enter เมื่อต้ องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของข่าว
5) เมื่อต้ องการออกไปหน้ ารายการข่าวให้ กดปุ่ ม Enter อีกครัง้
6) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ View News

หน้ าจอ News Detail
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ
Time
Stock
Source
Title

=
=
=
=

วันที่และเวลา
ชื่อหลักทรัพย์
ตลาด
หัวข้ อข่าว

Stock History (ข้ อมูลของหลักทรัพย์ เมื่อวันทาการก่ อน)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอสาหรับเก็บข้ อมูลของหลักทรัพย์ ณ วันทาการก่อนหน้ านัน้ ว่ามีรายละเอียดใดบ้ าง ซึง่ จะสามารถทาการ
เรี ยกดูข้อมูลของหลักทรัพย์ย้อนหลังได้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘19’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [Ctrl+H] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม H
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Stock History
3) พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูลทับลงไป แล้ วกดปุ่ ม Enter
4) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอ Stock History

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ Stock History
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ส่ วนที่1 ข้ อมูลหุ้นวันปั จจุบัน
Stock
Last
Change
%Change
High
Low
Avg
MDEAL
MVOL
MVAL
ส่ วนที่2 ข้ อมูลหุ้นที่ผ่านมา
จานวนวัน
AvgPrice
High
Low
AvgVol
AvgValue
%BVol
%SVol
%OVol
ส่ วนที่3 ข้ อมูลหุ้นในแต่ ละวัน
Date
Close
Avg
High
Low
Deals
Volume
Value
Flag

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ชื่อหลักทรัพย์
ราคาซื ้อ/ขายล่าสุด
ราคาเปลีย่ นแปลง โดยนาราคาซื ้อ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิ ดเมื่อวันทาการก่อน
(Last Price – Prior)
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง คานวณจาก (Change / Prior)*100
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนัน้
จานวนรายการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
ปริมาณการซื ้อ/ขายทังหมดบนกระดานหลั
้
ก
มูลค่าการซื ้อ/ขายรวมทังหมดบนกระดานหลั
้
ก

=
=
=
=
=
=
=
=
=

จานวนวันที่เก็บข้ อมูลหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของ 5 วันที่ผ่านมา
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของ 5 วันที่ผ่านมา
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของว 5 วันที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื ้อชายหลักทรัพย์ของ 5 วันที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการซื ้อชายหลักทรัพย์ของ 5 วันที่ผ่านมา
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะซื ้อของ 5 วันที่ผ่านมา
เปอร์ เซนต์ของปริมาณการซื ้อ/ขายจากการเคาะขาย ของ 5 วันที่ผ่านมา
เปอร์ เซ็นต์ของปริมาณการซื ้อ/ขาย ณ เวลาเปิ ดตลาดฯ ของ 5 วันที่ผ่านมา

=
=
=
=
=
=
=
=
=

วันที่ที่แสดงข้ อมูลหลักทรัพย์
ราคาปิ ดหลักทรัพย์ของวันนัน้
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายสูงสุดของวันนัน้
ราคาซื ้อ/ขายต่าสุดของวันนัน้
จานวนรายการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของวันนัน้
ปริมาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของวันนัน้
มูลค่าการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของวันนัน้
เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR

52

สถานะคาสั่งซือ้ ขาย
View Order (รายการคาสั่งซือ้ ขาย)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอสาหรับทาการตรวจสอบดูรายการซื ้อ/ขายที่ได้ ส่งคาสัง่ ไปว่ามีรายละเอียดใดบ้ าง นอกจากที่หน้ าจอนี ้จะ
สามารถดูรายละเอียดของรายการคาสัง่ แล้ ว ยังมีหน้ าที่ในการทาเปลีย่ นแปลงรายการได้ (Change Order) หรื อทาการยกเลิก
คาสัง่ ได้ (Cancel)
ในส่วนของรายละเอียดของคาสัง่ นันจะมี
้ หลายรูปแบบคือกรณีที่ต้องมีการอนุมตั ิ จะมีรายละเอียดแสดงให้ เห็นว่าใค
ใครเป็ นผู้ทาการยกเลิกคาสัง่ พร้ อมทังเวลาที
้
่ยกเลิกคาสัง่ หรื อในกรณีที่เป็ นคาสัง่ ที่จบั คูไ่ ด้ แล้ ว จะมีรายละเอียดแจ้ งให้ ทราบว่าถูก
จับคูโ่ ดยมี Confirm No. หมายเลขใด และจับคูก่ ี่ครัง้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘21’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F6]
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ View Order
3) หน้ าจอจะให้ ระบุเงื่อนไขที่ต้องการดูคาสัง่ ซื ้อ/ขาย โดยสามารถกดปุ่ มลูกศรขวาหรื อปุ่ ม TAB เพื่อเลือ่ น cursor
ไปมาแต่ละเงื่อนไขได้ เมื่อใส่เงื่อนไขครบตามต้ องการหรื อไม่ใส่เงื่อนไขใดๆเลย ให้ กดปุ่ ม Enter เพือ่ ให้ ระบบทา
การแสดงผลการค้ นหาขึ ้นมา
4) ที่ช่อง Status จะระบุเป็ น Default = ALL คือทุกสถานะ กรณีที่ลบออกเป็ นค่าว่าง หมายความว่าใช้ แสดง
รายการซื ้อ/ขายที่มีสถานะ = O , PO เท่านัน้
5) กรณีที่จะระบุเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม สามารถทาได้ โดยกดปุ่ มซ้ าย-ขวาเพื่อเลือ่ น cursor ไปที่เงื่อนไขทีต่ ้ องการระบุ
แล้ วทาการระบุตามต้ องการ จากนันกดปุ่
้
ม Enter ระบบจะทาการค้ นหารายการตามเงื่อนไขที่ระบุ
6) ถ้ าระบุเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขลงไป ระบบจะทาการค้ นหารายการที่ตรงกับเงื่อนไขทังสอง(เชื
้
่อมด้ วย’และ’)
หมายความว่ายิง่ ใส่เงื่อนไขมากเท่าไร จะทาการค้ นหารายการที่ตรงตามความต้ องการมากเท่านัน้ แต่ถ้ากด
Enter แล้ วไม่มีรายการปรากฏหมายความว่า ไม่มีรายการคาสัง่ ซื ้อ/ขายที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ
7) กดปุ่ ม ‘Enter’ เป็ นการให้ ระบบทาการค้ นหาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
8) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม Pause/Break เพื่อกลับหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอระบุเงื่อนไข
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของหน้ าจอที่ให้ ระบุเงื่อนไข
หน้ าจอระบุเงื่อนไข
Account
Status

=
=

Stock
Side

=
=

หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
สถานะของคาสัง่
O (Opened) - เปิ ดสาหรับการจับคู่
X (Cancelled) - ถูกยกเลิกแล้ ว
M (Matched) - จับคูไ่ ด้ แล้ วทังหมด
้
P (Pending) - คาสัง่ ที่ค้างอยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนสถานะ
A (Approved) - คาสัง่ ต้ องรอการอนุมตั ิเครดิต
D (Disapprove) - คาสัง่ ที่มีปัญหาในเรื่องเครดิต และไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
R (Rejected) - คาสัง่ ถูกปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ
ALL
- แสดงทุก ๆ คาสัง่
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ฝั่งของคาสัง่
B = คาสัง่ ซื ้อ
S = คาสัง่ ขาย

วิธีการใช้ งาน
1) ใช้ ลกู ศรขึ ้น-ลงเลือกรายการคาสัง่ ซื ้อ-ขาย
2) กดปุ่ ม PageUp-PageDown เพือ่ ดูคาสัง่ ซื ้อ/ขายในหน้ าต่อไป
3) กดปุ่ ม Enter เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
4) กดปุ่ ม ‘Delete’ เพื่อเข้ าสูโ่ หมดเปลีย่ นแปลงรายการ (Change Order)
5) กดปุ่ ม ‘Insert’ เพื่อทาการยกเลิกรายการ (Cancel Order)

หน้ าจอผลการค้ นหา
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของหน้ าจอผลการค้ นหา
หน้ าจอผลการค้ นหา
Order Number
B/S

=
=

Stock
Volume
Price
Matched
Published
Account
PC
Status
Time
TTF

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Quote

=

หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
B = คาสัง่ ซื ้อ
S = คาสัง่ ขาย
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
หมายเลขบัญชีลกู ค้ า
ชนิดลูกค้ า(portfolio or client)
สถานะของคาสัง่ (status)
เวลาทีส่ ง่ คาสัง่
หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรือหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)

หน้ าจอการดูข้อมูลเพิ่มเติม (Expand Order)
1) ผู้ใช้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการคาสัง่ ซือ้ /ขาย (Order) ได้ โดยหน้ าจอผลการค้ นหาให้ ทาการใช้
ลูกศรเลือกรายการคาสัง่ ซื ้อ/ขาย (Order)
2) กดปุ่ ม ‘Enter’ ที่คาสัง่ นัน้ เพื่อดูรายละเอียดเพิม่ เติมของคาสัง่ นัน้

หน้ าจอ ‘Expand Order’ คาสั่งซือ้ /ขายที่ยังไม่ ได้ จับคู่ (Status = ‘O’)
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หน้ าจอ ‘Expand Order’ คาสั่งซือ้ /ขาย ที่จับคู่แล้ ว (Status = ‘M’)

รายละเอียดหน้ าจอและความหมายของหน้ าจอการดูข้อมูลเพิ่มเติม
หน้ าจอ Expand Order
Order Number
B/S

=
=

Stock
Volume
Price
Matched
Published
Account
PC
Status
Time
TTF

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Quote

=

QtTime
Cond
Ori_Pri

=
=
=

Approver
Credit

=
=

หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
B = คาสัง่ ซื ้อ
S = คาสัง่ ขาย
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
ราคาหลักทรัพย์ที่ทาการซื ้อ/ขาย
จานวนหลักทรัพย์ที่ได้ จบั คูแ่ ล้ ว
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด
หมายเลขบัญชีลกู ค้ า
ชนิดลูกค้ า(portfolio or client)
สถานะของคาสัง่ (status)
เวลาทีส่ ง่ คาสัง่
หมายเลขผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
" " คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2" คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start
หรือหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
เวลาที่ได้ การยืนยันคาสัง่ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขของคาสัง่ ได้ แก่ I = IOC , F = FOK, O = Odd lot
ราคาดังเดิ
้ มของคาสัง่ มีประโยชน์สาหรับคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ราคาตลาด (MP)
ถ้ าคาสัง่ จับคูไ่ ด้ ไม่ครบตามปริมาณทังหมดของค
้
าสัง่ ปริมาณที่เหลือจะ ถูกเสนอ
ซื ้อ หรือเสนอขายที่ราคาสูงกว่า หรือตา่ กว่าราคาที่จบั คูไ่ ด้ ครัง้ สุดท้ ายอยู่ 1 ช่วง
ราคา ตามลาดับ เมื่อถึงตรงนี ้ คาสัง่ นี ้ก็จะมีราคา Ori_Pri เป็ น “MP”
เลขประจาตัวผู้ที่จะต้ องอนุมตั ิคาสัง่ เมื่อได้ อนุมตั ิแล้ วจะเป็ นเลขประจาตัวผู้อนุมตั ิ
เครดิตที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั ของลูกค้ า
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Ent_Tid
Cxl_Tid
CxlTime
คาสั่งซือ้ /ขาย ที่จับคู่แล้ ว
Confirm#
Volume
Price
Time

=
=
=

เลขประจาตัวผู้ป้อนคาสัง่
เลขประจาตัวผู้ยกเลิกคาสัง่
เวลาที่ยกเลิกคาสัง่

=
=
=
=

เลขหมายยืนยัน
ปริมาณหุ้นซื ้อ / ขาย
ราคาที่ตกลง
เวลาที่เกิดรายการ

Cancel Order (การยกเลิกคาสั่งซือ้ /ขาย)
วิธีการใช้ งาน
1) ใช้ ลกู ศรขึ ้น-ลงเลือกรายการคาสัง่ ซื ้อ-ขายทีม่ ีต้องการยกเลิก
2) กดปุ่ ม ‘Insert’ เพื่อทาการยกเลิกคาสัง่
3) ยืนยันการทารายการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ/ขาย จะมีข้อความถามว่า ‘Do you want to cancel?’
▪ กดปุ่ ม ‘Y’ เพื่อทาการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
▪ กดปุ่ ม ‘N’ เมื่อไม่ต้องการทารายการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
4) Status ของ Order ที่ถกู ทาการยกเลิกจะเป็ น ดังนี ้
▪ PX = pending cancel - อยูร่ ะหว่างรอยกเลิก
▪ X = Cancelled - ยกเลิกแล้ ว

‘Expand Order’ คาสั่งซือ้ /ขายที่ยกเลิกแล้ ว (Status = ‘X’)
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View Customer (การแสดงข้ อมูลของลูกค้ า)
วัตถุประสงค์
ลูกค้ าส่วนใหญ่มกั ต้ องการจะทราบว่า ณ ขณะนันตนเองมี
้
ห้ นุ อยูใ่ นพอร์ ตเท่าไร และ ยังมีวงเงินเครดิตเหลืออยู่
เท่าไร ถ้ าขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตแล้ วจะได้ กาไร/ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ได้ ออกแบบฟั งก์ชนั่ ที่
สะดวกแก่ผ้ ใู ช้ ในการที่จะดูแลและบอกข้ อมูลที่สาคัญเหล่านี ้ให้ แก่ลกู ค้ าของผู้ใช้ ได้ อย่างรวดเร็ว , ถูกต้ อง และทันต่อเหตุการณ์
ทาให้ ลกู ค้ าสามารถทีจ่ ะใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการซื ้อ/ขายหุ้นได้ อย่างรวดเร็ ว จากที่กล่าวมาแล้ วนี ้จะ
ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถบริ การและดูแลลูกค้ าของผู้ใช้ ได้ อย่างดียงิ่ ขึ ้น

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘22’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [F8]
2) ระบุรหัสผ่าน (Password) ที่ถกู ต้ องก่อน จึงจะเข้ าสูห่ น้ าจอ View Customer ได้
3) หลังจากระบุรหัสผ่านทีถ่ กู ต้ องแล้ ว สามารถเข้ าสูห่ น้ าจอ View Customer
4) หน้ าจอแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ แยกตาม Credit Type คือ ประเภท Cash และประเภท Credit Balance
▪ ถ้ าลูกค้ าเป็ น ประเภท Cash จะพบหน้ าจอ ดังรูป

หน้ าจอ View Customer ของลูกค้ าประเภท Cash
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▪ ถ้ าลูกค้ า เป็ นลูกค้ า Credit Balance จะพบหน้ าจอ ดังรูป

หน้ าจอ View Customer ของลูกค้ าประเภท Credti Balance

5) มีเมนูยอ่ ยที่จะดูข้อมูลได้ อีก 9 เมนูยอ่ ย โดยกดหมายเลขของเมนูยอ่ ยแต่ละตัวได้ ดงั นี ้
6.1) คาสัง่ ซื ้อ / ขายประจาวัน ( Orders / Confirms )
6.2) หลักทรัพย์ในพอร์ ต ( Credit / Position )
6.3) ประเมินผลกาไร / ขาดทุน ( Projected Profit / Loss )
6.4) ผลกาไร / ขาดทุนตามจริ ง ( Total Realized Profit / Loss )
6.5) พิมพ์คาสัง่ ซื ้อ / ขายและรายการซื ้อ / ขาย ( Customer Summary )
6.6) สรุปรายการซื ้อ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จบั คูไ่ ด้ ( Customer Confirm Summary )
6.7) สรุปรายการซื ้อ / ขาย ของลูกค้ าตาม Order เฉพาะที่มีรายการจับคูไ่ ด้ ( Customer Confirm )
6.8) Customer Confirm โดยแบ่งตาม Side B/S ( Confirm by Deal – ID )
6.9) Confirm by Deal – ID และแสดงรายการ Sub Total ( Confirm by Stock )
6) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์นนั ้ แต่
ถ้ าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
7) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

รูปแสดงหน้ าจอลูกค้ า Cash

รูปแสดงหน้ าจอลูกค้ า Credit Balance
ลูกค้ าประเภท Cash
Customer
Name
Account Type

Customer Type

=
=
=

=

เลขที่บญ
ั ชีของลูกค้ า
ชื่อของลูกค้ า
ชนิดบัญชีของลูกค้ า
‘C’ : บัญชีเงินสด
‘B’ : บัญชีเครดิตบาแลนซ์
ชนิดลูกค้ า
‘C’ : ลูกค้ าของโบรกเกอร์
‘P’ : พอร์ ทของโบรกเกอร์
‘F’ : ลูกค้ าต่างชาติของโบรกเกอร์
‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ าของซับโบรกเกอร์
‘S’ : พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ : ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรกเกอร์
‘U’ :กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์
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Credit Type

=

Customer Flag
Buy Limit
Trader Id.
Name
Vip Flag

=
=
=
=
=

Credit Line

=

Can’t over credit

=

ลูกค้ าประเภท Credit Balance
ส่ วนที่ 1
Customer
Name
Customer Type

=
=
=

ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้ า
‘1’ : Regular Credit
การซื ้อจะพิจารณาที่วงเงินซื ้อ
การขายจะพิจารณาจานวนหุ้นในพอร์ ท
‘2’ : Credit Line
การซื ้อจะพิจารณาที่วงเงินซื ้อ
การขายจะพิจารณาที่วงเงินขาย
‘3’ : Total Exposure
การซื ้อและขายจะพิจารณาที่วงเงินรวม
เครื่องหมาย Flag ที่ลกู ค้ าคนนี ้ติด
วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้ าที่สามารถทาการซื ้อหุ้นได้
หมายเลขของผู้ดแู ลลูกค้ า
ชื่อของผู้ดแู ลลูกค้ า
ใช้ ระบุวา่ ลูกค้ ารายนี ้จัดอยูใ่ นระดับ VIP หรือไม่ ค่าที่กาหนดได้ แก่
‘V’ หรือ ‘ ’ โดยลูกค้ าระดับ VIP จะมีผลต่อการดูข้อมูลของลูกค้ าตามสายงาน
ของเจ้ าของเท่านัน้
วงเงินเครดิตเริ่มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ น
ลูกค้ าระดับใด การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณีอนุมตั ิวงเงินซื ้อ/ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการ
อนุมตั ิ (Approve) จะใช้ Field นี ้ในการคานวณ เช่น ห
ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมตั ิได้ = Credit Line * Percent
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สาหรับลูกค้ า Cash
เมื่อทาการขาย
ถ้ า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริง
ถ้ า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริง แต่จะต้ อง
ไม่ทาให้ Buy/Total Credit Line มีคา่ มากกว่า Credit Line
(คืนวงเงินได้ มากสุดไม่เกินจานวน Credit Line)
กาหนดความสามารถในการซื ้อ/ขายเกินเครดิตที่มีอยู่
‘Y’ : ลูกค้ าไม่สามารถซื ้อเกินวงเงิน และไม่สามารถขาย Short Sellได้
‘B’ : ลูกค้ าไม่สามารถซื ้อเกินวงเงิน แต่สามารถขาย Short Sell ได้
‘S’ : ลูกค้ าสามารถซื ้อเกินวงเงินได้ แต่ไม่สามารถขาย Short Sell ได้
‘ ’ : ลูกค้ าสามารถซื ้อเกินวงเงินได้ และสามารถขาย Short Sell ได้

เลขที่บญ
ั ชีของลูกค้ า
ชื่อของลูกค้ า
ชนิดลูกค้ า
‘C’ : ลูกค้ าของโบรกเกอร์
‘P’ : พอร์ ทของโบรกเกอร์
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Customer Flag
Trader Id.
Margin Rate

=
=
=

Deposit Temporary

=

Loan Limit

=

Credit Line

=

Purchasing Power

=

‘F’ : ลูกค้ าต่างชาติของโบรกเกอร์
‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์
‘I’ : ลูกค้ าของซับโบรกเกอร์
‘S’ : พอร์ ทของซับโบรกเกอร์
‘O’ : ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรกเกอร์
‘U’ :กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์
เครื่องหมาย Flag ที่ลกู ค้ าคนนี ้ติด
หมายเลขของผู้ดแู ล
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ Broker ให้ น้อยลง เพราะเนื่องจากลูกค้ า
แต่ละคนมีเครดิตไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งมีการนาค่าของ Adjust Margin Rateมาทา
การคานวณด้ วยในการตัดและการคืนวงเงินให้ กบั ลูกค้ า
เมื่อลูกค้ ามีคา่ Excess equity เป็ นศูนย์แล้ ว ต้ องการที่จะทาการซื ้อ/ขายอีก
ต่อไปหรือไม่ โดยใช้ คา่ Deposit Temporary
‘Y’ = ใช้ คา่ Deposit Temporary และสามารถทาการซื ้อต่อไปได้
‘N’ = ไม่ใช้ คา่ Deposit Temporary และไม่สามารถที่จะทาการซื ้อต่อไปได้
ขีดจากัดยอดหนี ้ของลูกค้ า Type “B” จะแสดงให้ เห็นทีส่ ว่ นบนของหน้ าจอ
Credit Balance Maintenance และค่า Loan จะมีคา่ ได้ ไม่เกินค่า Loan Limit นี ้
เท่านัน้
วงเงินเครดิตเริ่มต้ นซื ้อของลูกค้ าเมื่อลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ มีไว้ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ น
ลูกค้ าระดับใด การใช้ งานฟิ ลด์นี ้ ได้ แก่
1. ในกรณีอนุมตั ิวงเงินซื ้อ/ขายหาก Trader ใช้ แบบ Percent ในการ
อนุมตั ิ (Approve) จะใช้ Field นี ้ในการคานวณ เช่น ห
ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมตั ิได้ = Credit Line * Percent
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line สาหรับลูกค้ า Cash
เมื่อทาการขาย
ถ้ า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริง
ถ้ า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจานวนจริง แต่จะต้ อง
ไม่ทาให้ Buy/Total Credit Line มีคา่ มากกว่า Credit Line
(คืนวงเงินได้ มากสุดไม่เกินจานวน Credit Line)
อานาจการซื ้อ

Excess Equity
Mark EE
MM%
Equity
MR
Cash Balance
LMV.
Colleteral

=
=
=
=
=
=
=
=

ยอดวงเงินเครดิต สาหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1เท่านัน้
เป็ นค่าของ EE ณ ปั จจุบนั = Eq – MR
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องดารงไว้
ทรัพย์สินรวมของลูกค้ า
ทรัพย์สินที่เป็ นประกัน * อัตรา Initial Margin
ยอดเจ้ าหนี ้สุทธิ
มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นในบัญชีของลูกค้ า
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีล่ กู ค้ าวางเป็ นประกันเพิ่ม

ส่ วนที่2
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Loan
SMV.

=
=

Call
Force

=
=

ยอดกู้สทุ ธิ (หลังทาการซื ้อขาย)
มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบัญชี (Short Sell
Stock)
ลูกค้ าที่จะต้ องเรียกหลักทรัพย์ค ้าประกันเพิ่ม
ลูกค้ าที่จะต้ องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชี
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1. Orders / Confirms (คาสั่งซือ้ /ขายประจาวัน)
วัตถุประสงค์
เป็ นการแสดงรายการคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่เกิดขึ ้นและรายการซื ้อ / ขายที่มีการจับคูแ่ ล้ วภายในวันนันให้
้
ลูกค้ าเห็น โดยระบบจะแสดงรายการทังหมดหรื
้
อแสดงเฉพาะหลักทรัพย์ที่ต้องการดูก็ได้ เป็ นหน้ าจอเดียวกับ
View Order ซึง่ จะดึงข้ อมูลทังหมดมาแสดง
้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่อง Enter Option :) หมายเลข 1
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) ถ้ าต้ องการดูรายการซื ้อ/ขายทีเ่ ป็ นแบบ Put-through Deal ให้ กดปุ่ ม ‘TAB’
4) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer
5) หรื อที่ช่อง ‘Enter Viewing option’ ให้ กดหมายเลข 2-9 เพื่อดูหน้ าจอหัวข้ อย่อยต่อไป

หน้ าจอ Orders / Confirms กรณีระบุหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์ BBL
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Orders / Confirms
Order #
BS

=
=

Stock
Type

=
=

Volume
Price

=
=

Matched
ST

=
=

เลขที่ของคาสัง่ ซื ้อ / ขาย
ประเภทของคาสัง่
B - Buy ( คาสัง่ ซื ้อ )
S - Sell ( คาสัง่ ขาย )
H - Short Sell ( คาสัง่ ขายโดยลูกค้ าไม่มีห้ นุ ในพอร์ ต )
C - Cover Short ( คาสัง่ ซื ้อหุ้นกลับมาคืนในส่วนที่ทาการ Short Sell )
ชือ่ ของหุ้นที่ทาการซื ้อ /ขาย ภายในวันนี ้
ชนิดของลูกค้ า
C – ลูกค้ าของโบรคเกอร์
P - โบรคเกอร์ Portfolio
F – ลูกค้ าต่างชาติของโบรคเกอร์
M – กองทุนรวมของโบรคเกอร์
I – ลูกค้ าของซับโบรคเกอร์
S - ซับโบรคเกอร์ Portfolio
O – ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรคเกอร์
U - กองทุนรวมของซับโบรคเกอร์
จานวนของหุ้นที่ทาการสัง่ ซื ้อหรือขายภายในวันนัน้
ราคาคาสัง่ ซื ้อ / ขาย ซึง่ จะต้ องตรงตามช่วงราคา ( ยกเว้ นหลัดทรัพย์ที่
เป็ นหุ้นกู้
SLIP / CAPS เช่น TDBCAP ไม่มี Spread )และอยูใ่ นช่วง Floor, Ceiling
“ATO” At the Open Price Order
เป็ นการส่งคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ต้องการให้ มีการจับคูท่ ี่ราคาเปิ ด โดยไม่สนใจ
ว่าราคาจะเปิ ดที่เท่าไร ซึง่ สามารถใช้ ได้ เฉพาะช่วงก่อนการเปิ ดตลาดฯ (
Pre – open )
“ MP” Market Price Order
เป็ นการส่งคาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ต้องการให้ มีการจับคูไ่ ด้ ทนั ที่ โดยไม่สนใจว่า
จะได้ ที่ราคาเท่าไรซึง่ สามารถใช้ ได้ เฉพาะช่วงเวลาเปิ ดตลาด (Market
Open )แล้ ว
“ATC” At the Close Price Order
เป็ นการสัง่ คาสัง่ ซื ้อ / ขายที่ต้องการให้ มีการจับคูท่ ี่ราคาปิ ด โดยไม่สนใจ
ว่าราคาปิ ดจะเป็ นเท่าไร ซึง่ สามารถใช้ เฉพาะช่วงก่อนการปิ ดตลาด ฯ
(Call Market )
จานวนหุ้นที่เกิดการซื ้อ / ขายขึ ้นของหุ้นที่สงั่ ซื ้อหรือขายภายในวันนี ้
สถานะของคาสัง่ ซื ้อ / ขาย
A - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหาเรื่องวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และ
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T

=

กรณีท่มี ีการจับคู่ Deal
Volume

=

Price

=

C
Time

=
=

ต้ องรอการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจ
D - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหาเรื่องวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และไม่
ผ่านการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจ
C - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู คาสัง่ ยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
X - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู ยกเลิกเรียบร้ อยแล้ ว
O - รายการซื ้อ / ขายที่พร้ อมจะทาการจับคู่
M - รายการซื ้อ / ขายที่สามารถจับคูไ่ ด้ แล้ ว
R - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู ปฎิเสธจากระบบ หรือตลาดหลักทรัพย์
PC - รายการซื ้อ / ขายที่รอการยืนการแก้ ไขรายการซื ้อ / ขาย ( Change)
PO - รายการซื ้อ / ขายที่รอการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจในช่วงเวลา PreOpen
POA - รายการซื ้อ / ขายที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจแล้ วในช่วงเวลา
Per-Open
PX - รายการซื ้อ / ขายที่รอการยืนยันการขอยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
OA - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั ิแล้ วซึง่ พร้ อมจะทา
การจับคู่
MA - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั ิแล้ วซึง่ สามารถจับคู่
ได้ ทงจ
ั ้ านวน
XA - รายการซื ้อ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมตั ิแล้ วซึง่ ได้ ขอทาการ
อนุมตั ิเรียบร้ อยแล้ ว
S - รายการซื ้อ/ ขายที่ถกู ส่งมาจาก ระบบ Sub broker และรอการ
Approve หรือ Rekey จากโบรคเกอร์
W - รายการซื ้อ / ขายที่ถกู ส่งมาจากระบบ Sub broker และมีคาสัง่ ให้
การ Approveก่อนที่จะส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
สถานะของการซื ้อ /ขายหน่วยลงทุน
“ “รายการซื ้อ / ขายหุ้นปรกติ
“1” - รายการซื ้อ /ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
“2” - รายการซื ้อ /ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ทาการซื ้อ /ขายจริงของคาสัง่ ซื ้อ /ขายนันในแต่
้
ละ
Deal
ราคาที่เกิดการซื ้อ /ขายจริงของคาส่งการซื ้อ /ขาย นันซึ
้ ง่ อาจมีการเกิด
การซื ้อ/ ขายได้ หลายราคาในคาสัง่ ซื ้อ /ขาย 1 ใบ
หมายเลขของโบรคเกอร์ ฝั่งตรงข้ ามที่ทาการซื ้อ/ ขายด้ วย (Contra)
เวลาที่มีการจับคูก่ ารซื ้อ /ขาย
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2. Credit / Position (หลักทรั พย์ ในพอร์ ต)
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงข้ อมูลภายในพอร์ ตลูกค้ า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลือ และจานวนหุ้น เป็ นต้ น

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่อง Enter Option :) หมายเลข 2
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer
4) หรื อที่ช่อง ‘Enter Viewing option’ ให้ กดหมายเลข 1-9 เพื่อดูหน้ าจอหัวข้ อย่อยต่อไป

หน้ าจอ Credit / Position
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Credit / Position
Stock
Type

=
=

TTF

=

OnHand

=

Sellable

=

Average
Cost
Last
Current Value

=
=
=
=

ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Stock Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
C = Collateral Stock หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน(มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่
Matched) คานวณจาก
Onhand=Start today + Matched Buy today – Volume Sale today
จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ สามารถสัง่ ขายได้ โดยไม่ Short Sale คานวณ
จาก
Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
ต้ นทุนของการซื ้อหุ้น (คานวณจาก Shares * Average)
ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ามี (คานวณจาก Shares * Last)
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3. Projected Profit / Loss (ประเมินผลกาไร / ขาดทุน)
วัตถุประสงค์
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้น ที่ลกู ค้ าของ ผู้ใช้ มีอยูใ่ นพอร์ ต เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
ของหุ้นที่เกิดการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Last Sale)

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่อง Enter Option :) หมายเลข 3
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุ ให้ กดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Projected Profit / Loss
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Projected Profit / Loss
ส่ วนที่ 1
Total Cost
Total Current

=
=

Net

=

Stock
Type

=
=

ต้ นทุนของหุ้นทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นพอร์ ต ( Summary Cost )
มูลค่าของหุ้นทังที
้ ่มีอยูใ่ นพอร์ ต เมื่อเทียบกับราคาซื ้อ /ขายครัง้ สุดท้ ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ( Summary Current Value )
เป็ นผลกาไรขาดทุนเมื่อทาการขายหุ้นทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นพอร์ ต ซึง่ สามารถ
คานวณได้ ดงั นี ้ Net =Total Current-Total Cost

ส่ วนที่ 2

TTF

OnHand

Sellable

Average
Last
Cost
Current Value
Unrealized P/L

ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Stock Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
C = Collateral Stock หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน(มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
=
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
=
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยูใ่ น Port (ซึง่ หักลบออกจากหุ้นที่สงั่ ขายแล้ วแต่ยงั ไม่
Matched) คานวณจาก
Onhand=Start today + Matched Buy today – Volume Sale today
=
จานวนหุ้นใน Port ที่ลกู ค้ สามารถสัง่ ขายได้ โดยไม่ Short Sale คานวณ
จาก
Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today
=
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของลูกค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อมาเก็บไว้
=
ราคาที่ทาการซื ้อ/ขายกันครัง้ สุดท้ ายที่เกิดขึ ้นในตลาดหลักทรัพย์
=
ต้ นทุนของการซื ้อหุ้น (คานวณจาก Shares * Average)
=
มูลค่าปั จจุบนั ของหุ้นที่ลกู ค้ ามี (คานวณจาก Shares * Last)
เป็ นส่วนที่เปรีย=บเทียบ เป็ นส่วนที่เปรียบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยูใ่ นพอร์ ตทังหมดในราคา
้
เฉลี่ยต่อหุ้นที่ลกู ค้ าซื ้อมากับในราคาทีท่ าการซื ้อขายกันครัง้ สุดท้ ายในตลาด
หลักทรัพย์ซงึ่ สามารถคานวณได้ ดงั นี ้ Unreal P/L= Current Value - Cost
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4. Total Realize / Profit (ผลกาไร / ขาดทุนตามจริง)
วัตถุประสงค์
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกาไรขาดทุนของหุ้นที่ลกู ค้ าผู้ใช้ ได้ ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อขายไปแล้ วจริง

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 4
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะ
หลักทรัพย์นนั ้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Total Realize / Profit
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Total Realize / Profit
Stock
Type

=
=

TTF

=

Start of day
B/H Today

=
=

S/C Today

=

S/C Avg

=

Cost Avg
S/C Tot Amount

=
=

Cost Tot Amount

=

Realize PL

=

ชื่อของหุ้นที่ลกู ค้ ามีอยู่
ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้ า
“-“ = Long Term หุ้นปกติ
S = การทา short sell
P = Stock Pledge หุ้นที่นามาวางเป็ นประกัน (ไม่มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
C = Collateral Stock หุ้นที่นามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน(มีผลต่อ
การคิดคานวณค่า Purchasing Power)
H = หุ้นใน port ถูกกาหนดห้ ามซื ้อขาย
R = ลูกหุ้น
* = หลักทรัพย์ที่หยุดทาการซื ้อ/ขายชัว่ คราว (Suspend)
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
จานวนหุ้นเดิม หรือเริ่มต้ นที่ลกู ค้ ามีอยูภ่ ายในพอร์ ตสาหรับวันนี ้
จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ซื ้อและเกิดการซื ้อ/ขายกันขี ้น (Matched)
รวมทังหุ
้ ้ นที่มีการ Short Sell (ขายโดยไม่มีห้ นุ ) และมีการ Matched
เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
จานวนหุ้นที่มีการส่งคาสัง่ ขายและเกิดการซื ้อ/ขายกันขี ้น (Matched)
รวมทังหุ
้ ้ นที่มีการทา Cover short (ซื ้อคืนในส่วนที่ได้ ทาการ Short sell
ไป) และมีการ Matched เกิดขึ ้นทังหมดภายในวั
้
นนี ้
ราคาเฉลี่ยในการขายหรือการ Cover Short ต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ต
ของลูกค้ าภายในวันนี ้
ราคาเฉลี่ยในการซื ้อต่อหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในพอร์ ตของลูกค้ าภายในวันนี ้
มูลค่าของหุ้นที่มีการขายหรือ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลี่ย ซึง
สามารถทาการคานวณได้ ดงั นี ้ Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today
มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้ นทุนเฉลี่ย ซึง่ สามารถทาการ
คานวณได้ ดงั นี ้ Cost Tot Amount = Cost Avg * Sell Today
มูลค่าของผลกาไร / ขาดทุนซึง่ เกิดจากการคานวณดังนี ้
Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount
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5. Customer Summary (สรุ ปรายการคาสั่งซือ้ / ขาย และรายการซือ้ / ขาย)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอสาหรับตรวจสอบรายการซื ้อ /ขายทีเ่ กิดขึ ้นทังที
้ ่จบั คูแ่ ล้ วและยังไม่ได้ จบั คูแ่ ละคาสัง่ ที่ถกู ยกเลิก
เพื่อเป็ นการยืนยัน และเป็ นหลักฐานว่ามีการส่งคาสัง่ ซื ้อ /ขายหรือมีการเกิดการซื ้อ/ขายกันขึ ้นจริ ง
โดยหน้ าจอจะแยกการซื ้อ/ขายของหุ้นแต่ละตัว มีผลสรุป summary ของหุ้นแต่ละหุ้นซึง่ แยกประเภทซื ้อ
กับขายออกจากกัน

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 5
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Customer Summary
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Customer Summary
Order #
BS
Stock
TTF

Volume
Price
Matched
ST
กรณีเกิดการจับคู่
Volume
Price
สรุ ป
SUMMARY
TOTAL BOUGHT
TOTAL SOLD

=
=
=
=

=
=
=
=

เลขที่ของคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
B = ซื ้อหุ้น , S= ขายหุ้น
ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
ราคาเฉลี่ยในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
จานวณหุ้นที่เกิดการซื ้อ /ขายของหุ้นทีส่ งั่ ซื ้อหรือขายภายในวันนี ้
สถานะของคาสัง่ ซื ้อขาย

=
=

จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
ราคาเฉลี่ยในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้

=
=
=

สรุปรายการซื ้อหรือขายหุ้นที่ราคาเท่าไร (Price) และ จานวนเท่าไหร่ (Volume)
ยอดรวมจานวนหุ้นที่ซื ้อ (Volume) โดย Price คือราคาเฉลี่ย
ยอดรวมจานวนหุ้นที่ขาย (Volume) โดย Price คือราคาเฉลี่ย
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6. Customer Confirm Summary (สรุปรายการซือ้ / ขายของลูกค้ าตามหุ้นที่จับคู่ได้ )
วัตถุประสงค์
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตามหุ้นเฉพาะที่จบั คูไ่ ด้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยแยกตามซื ้อกับขาย ออกจากกัน

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 6
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Customer Confirm Summary
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Customer Confirm Summary
B/S

=

Stock
TTF

=
=

Volume
Price
Amount
Comm+Fee+VAT
Net

=
=
=
=
=

TOTAL BOUGHT
TOTAL SOLD
TOTAL NET

=
=
=

B = ซื ้อหุ้น
S= ขายหุ้น
ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
ราคาเฉลี่ยในการซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย
มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ
ยอดเงินของลูกค้ าที่จะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรือรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission

สรุ ป
มูลค่าซื ้อของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
มูลค่าขายของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD
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7. Customer confirm (สรุปรายการซือ้ / ขายของลูกค้ า ตาม Order เฉพาะที่มีรายการจับคู่
ได้ )
วัตถุประสงค์
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตาม Order เฉพาะที่มีรายการจับคูไ่ ด้

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 7
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Customer Confirm
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Customer Confirm
BS

=

Stock
TTF

=
=

Order#
Volume
Price
Comm+Fee+VAT
Balance

=
=
=
=
=

B = ซื ้อหุ้น
S= ขายหุ้น
ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
เลขที่ของการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้น
จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายของหุ้นแต่ละ Order ที่มีการจับคู่
ราคาเฉลี่ยในการซื ้อ/ขายหุ้นของแต่ละ Order ที่มีการจับคู่
มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ
ยอดเงินของลูกค้ าที่จะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรือรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = (Price * Volume) + Commission
ขาย =(Price * Volume) – Commission
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8. Confirm By Deal-ID (Customer Confirm โดยแบ่ งตาม Side B/S)
วัตถุประสงค์
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตาม Order เฉพาะที่มีรายการจับคู่ โดยแบ่งตาม Side B/S ที่ทาการจับคู่
ด้ วย และแสดงรายการ TOTAL BOUGHT, AVG PRICE ของแต่ละ Side และ TOTAL SOLD

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 8
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์
นัน้ แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Confirm By Deal-ID
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Confirm By Deal-ID
Stock
TTF

=
=

BS
Volume
Price
Amount
Comm+VAT
Net

=
=
=
=
=

Deal#
Time

=
=

ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
B = ซื ้อหุ้น
S= ขายหุ้น
จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
ราคาซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย
มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ
ยอดเงินของลูกค้ าที่จะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรือรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission
หมายเลข Confirm ได้ รับจากตลาดหลักทรัพย์
เวลาที่มีการจับคูก่ ารซื ้อ/ขย
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9. Confirm By Stock (Confirm by Deal-ID และแสดงรายการ Sub Total)
วัตถุประสงค์
สรุปรายการซื ้อ/ขาย ของลูกค้ าตาม Order เฉพาะทีม่ ีรายการจับคู่ โดยแบ่งตาม Side B/S และแสดง
รายการ Sub Total

วิธีการใช้ งาน
1) กดเมนูยอ่ ย (ช่องEnter Option :) หมายเลข 9
2) ที่ช่อง Enter Stock Symbol : ให้ ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายการเฉพาะหลักทรัพย์นนั ้
แต่ถ้าไม่ระบุกดปุ่ ม Enter เลย ระบบจะแสดงรายการซื ้อ/ขายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทุกหุ้น
3) กดปุ่ ม ‘Enter’ เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอ View Customer

หน้ าจอ Confirm By Stock
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ Confirm By Stock
BS

=

Stock
TTF

=
=

Volume
Price
Amount
Comm+VAT
Net

=
=
=
=
=

TOTAL BOUGHT
TOTAL SOLD
TOTAL NET

=
=
=

B = ซื ้อหุ้น
S= ขายหุ้น
ชื่อของหุ้นที่ทาการซื ้อ/ขายภายในวันนี ้
สถานะของการซื ้อขายหน่วยลงทุน
" ":
รายการซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund
"2":
รายการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR
จานวนหุ้นที่มีการซื ้อ/ขายทังหมดของหุ
้
้ นภายในวันนี ้
ราคาซื ้อ/ขายหุ้นที่เกิดขึ ้นภายในวันนี ้
มูลค่าของหุ้นที่มีการซื ้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย
มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ
ยอดเงินของลูกค้ าที่จะต้ องจ่ายในกรณีซื ้อ หรือรับในกรณีขาย คานวณโดย
ซื ้อ = Amount + Commission
ขาย = Amount – Commission
มูลค่าซื ้อของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
มูลค่าขายของหุ้นทังหมด
้
ณ วันทาการปั จจุบนั
จานวนเงินรับจ่ายสุทธิในแต่ละวัน
ถ้ าเป็ นเครื่องหมายบวก หมายถึงจานวนเงินที่ได้ รับภายในวันนี ้
ถ้ าเป็ นเครื่องหมายลบ หมายถึง จานวนเงินที่ต้องจ่ายภายในวันนี ้
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การส่ งคาสั่งซือ้ ขาย
Buy / Sell Order Entry
วัตถุประสงค์
การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นเรื่ องหลักสาคัญของระบบนี ้ ในการส่งคาสัง่ ซื อ้ ขายได้ จะมีการตรวจสอบด้ วยระบบ
ก่อนในระดับหนึง่ ว่าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ หรื อไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘ 23 ’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [NumLock] สาหรับหน้ าจอซื ้อ (Buy Order)
2) กดเลือกเมนูข้อ ‘ 24 ’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ - ] สาหรับหน้ าจอขาย (Sell Order)
3) ระบุรหัสผ่าน (Pin Code) ก่อนจึงจะเข้ าสูห่ น้ าจอ Order Entry ได้
4) ในการส่ง Order ต้ องระบุ Side , Stock , Volume , Price ให้ ครบเป็ นพื ้นฐาน
5) กดปุ่ ม ‘Enter’ มี Message ด้ านล่างว่า “Ent or Ret to send , up arrow to Edit ” หมายความว่าถ้ ากด Enter
อีกครัง้ ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายนี ้ไปตลาดทันที
6) แต่ถ้าต้ องการใส่เงื่อนไขใดๆเพิม่ เติม ให้ กดปุ่ มลูกศรกลับขึ ้นไปที่ Order ก่อน
7) ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม (Publish Volume, Condition , TTF ) กดปุ่ ม Enter , cursor จะมาทีด่ ้ านล่างแจ้ งให้ ทราบว่า
“Ent or Ret to send , up arrow to Edit ” ถ้ ากด Enter อีกครัง้ ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายนี ้ไปตลาดทันที
8) หลังจากส่ง Order แล้ วจะมีหมายเลขคาสัง่ Order No. แจ้ งให้ ทราบที่ด้านบนของคาสัง่ ซึง่ ผู้ใช้ สามารถ
ตรวจสอบได้ วา่ คาสัง่ ที่สง่ ไปนันไปถึ
้ งตลาดฯแล้ วหรื อไม่ โดยไม่ต้องไปดูที่หน้ า View Order ก็ได้
9) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอระบุ Pin Code

หน้ าจอ Order Entry

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ Order Entry
ส่ วนที่1 :หน้ าจอส่ งคาสั่งซือ้
Side

Stock
Volume
Price

=

=
=
=

ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรือขาย
จะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
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Account
Board

=
=

PC Flag

=

Pub Vol

=

Condition

=

ATO (At The Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B , S
ATC (At The Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
- การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
บัญชี ลูกค้ า
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือกระดานที่ต้องการเสนอซื ้อหรือเสนอขาย ซึง่ ระบบขึ ้นให้
อัตโนมัติ
"M" = กระดานหลัก จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เป็ นจานวน Broad Lot
"O" = กระดานเศษหุ้น จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ เต็ม Board Lot
คือ ตังแต่
้ 1 – 99 หุ้น
"F” = กระดานต่างประเทศ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่
สัญลักษณ์
เป็ นหุ้นต่างประเทศ คือ ชื่อหลักทรัพย์ตามด้ วย -F เช่น BBL-F
"B" = กระดานรายใหญ่ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่า มากกว่า
3 ล้ านบาทหรือจานวนหุ้นมากกว่า 1 ล้ านหุ้น (มักซื ้อ ขายด้ วยวิธี Put-through
Deal)
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือประเภทลูกค้ า
"C" = ลูกค้ าของโบรคเกอร์
"P” = Portfolio ของโบรคเกอร์
"F" = ลูกค้ าต่างชาติของโบรคเกอร์
"M" = กองทุนรวมของโบรคเกอร์
"I" = ลูกค้ าของซับโบรคเกอร์
"S" = Portfolio ของซับโบรคเกอร์
"O" = ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรคเกอร์
"U” = กองทุนรวมของซับโบรคเกอร์
ปริมาณหุ้นที่ต้องการนาออกแสดงบนกระดานซื ้อ/ขาย
Pub Vol มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่า 10 Board Lot (1,000 หุ้น)
3. กรณี Volume น้ อยกว่า 1,000 – ต้ องใส่ PubVol เท่ากับ Volume เสมอ
4. กรณี Volume มากกว่า 1,000 – สามารถใส่ PubVol ได้ ตงแต่
ั ้ 1,000 ขึ ้นไป
แต่ไม่เกินจานวน Volume
5. กรณีที่ไม่ระบุ Pub Vol จะเท่ากับ Volume เสมอ
คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น ( Odd Board )
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP ( Market Price ) , ATO (AT The Open Price )
หรือ ATC (At the Close)
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TTF

4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
เงื่อนไข ( Condition ) ได้ 2 แบบดังนี ้คือ
1.
1.แบบ FOK ( Fill Or Kill )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่
ซื ้อ/ขายใบนันไปถึ
้ งตลาดฯ โดยผลของการจับคูจ่ ะเกิดรายการซื ้อ/ขาย (
Deal ) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้าคาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถจับคูไ่ ด้ ทนั ที
ที่ไปถึงตลาดฯ สัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะถู
้ กยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิว
เพื่อรอการจับคู่
2.
2.แบบ IOC ( Immediate Or Cancel )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคูไ่ ด้
เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
=
คาสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) โดยระบุคา่ TTF ได้ ดงั นี ้
""
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order

ส่ วนที่2
Order Number
B/S

=
=

Stock
Volume
Price
Matched
Publish
Account
Status
Time
Quote

=
=
=
=
=
=
=
=
=

หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อหุ้น
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
จานวนที่จบั คูไ่ ด้
จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
บัญชี ลูกค้ า
สถานะของคาสัง่
เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ
หมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)

86

One-Line Order Entry
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย แต่จะไม่มขี ้ อมูล Publish, Condition ให้ ระบุเหมือนกับ Full Order Entry หน้ าจอ
One-line นี ้จะปรากฏอยูท่ างด้ านล่างของหน้ าจอ ไม่วา่ อยูท่ ี่หน้ าจอใด ถ้ ากด (/) จะเข้ าสูห่ น้ าจอ One-line ทันทีด้านล่าง

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘25’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [ / ]
2) ระบุรหัสผ่าน (Pin Code) ก่อนจึงจะเข้ าสูห่ น้ าจอ One-Line Order Entry ได้
3) เข้ าสูห่ น้ าจอ One- Line Order Entry
4) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอระบุ Pin Code

หน้ าจอ One-Line Order Entry
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
หน้ าจอ One-Line Order Entry
Side

Stock
Volume
Price
Account
TTF

=

=
=
=
=

=

ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ให้ ป้อนชื่อย่อของหลักททรัพย์ที่ต้องการ
ให้ ป้อนปริมาณการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์หน่วยเป็ นจานวนหุ้น
ราคาต้ องอยูใ่ นช่วงของราคาเพดาน และราคาพื ้น
หมายเลขบัญชีของลูกค้ า
คาสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน โดยระบุคา่ TTF ได้ ดงั นี ้
""
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order

Short Sell Order Entry
วัตถุประสงค์
การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นเรื่ องหลักสาคัญของระบบนี ้ ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้ วยระบบก่อนใน
ระดับหนึง่ ว่าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ หรื อไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘ 26 ’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [*]
2) ระบุรหัสผ่าน (Pin Code) ก่อนจึงจะเข้ าสูห่ น้ าจอ Short Sell Order Entry ได้
3) ในการส่ง Order ต้ องระบุ Side , Stock , Volume , Price ให้ ครบเป็ นพื ้นฐาน
4) กดปุ่ ม ‘Enter’ มี Message ด้ านล่างว่า “Ent or Ret to send , up arrow to Edit ” หมายความว่าถ้ ากด
Enter อีกครัง้ ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายนี ้ไปตลาดทันที
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก
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หน้ าจอระบุ Pin Code

หน้ าจอ Short Sell Order Entry

รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ Short Sell Order Entry
ส่ วนที่1 :หน้ าจอส่ งคาสั่ง
Side

Stock
Volume
Price

=

=
=
=

ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรือขาย
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Account
Board

=
=

PC Flag

=

Pub Vol

=

Condition

=

จะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
ATO (At The Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B , S
ATC (At The Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
- การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4
บาท ระบุเป็ น 12.40
บัญชี ลูกค้ า
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือกระดานที่ต้องการเสนอซื ้อหรือเสนอขาย ซึง่ ระบบขึ ้นให้
อัตโนมัติ
"M" = กระดานหลัก จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เป็ นจานวน Broad Lot
"O" = กระดานเศษหุ้น จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ เต็ม Board Lot
คือ ตังแต่
้ 1 – 99 หุ้น
"F” = กระดานต่างประเทศ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่
สัญลักษณ์
เป็ นหุ้นต่างประเทศ คือ ชื่อหลักทรัพย์ตามด้ วย -F เช่น BBL-F
"B" = กระดานรายใหญ่ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่า มากกว่า
3 ล้ านบาทหรือจานวนหุ้นมากกว่า 1 ล้ านหุ้น (มักซื ้อ ขายด้ วยวิธี Put-through
Deal)
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือประเภทลูกค้ า
"C" = ลูกค้ าของโบรคเกอร์
"P” = Portfolio ของโบรคเกอร์
"F" = ลูกค้ าต่างชาติของโบรคเกอร์
"M" = กองทุนรวมของโบรคเกอร์
"I" = ลูกค้ าของซับโบรคเกอร์
"S" = Portfolio ของซับโบรคเกอร์
"O" = ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรคเกอร์
"U” = กองทุนรวมของซับโบรคเกอร์
ปริมาณหุ้นที่ต้องการนาออกแสดงบนกระดานซื ้อ/ขาย
Pub Vol มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่า 10 Board Lot (1,000 หุ้น)
3. กรณี Volume น้ อยกว่า 1,000 – ต้ องใส่ PubVol เท่ากับ Volume เสมอ
4. กรณี Volume มากกว่า 1,000 – สามารถใส่ PubVol ได้ ตงแต่
ั ้ 1,000 ขึ ้นไป
แต่ไม่เกินจานวน Volume
5. กรณีที่ไม่ระบุ Pub Vol จะเท่ากับ Volume เสมอ
คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น ( Odd Board )
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP ( Market Price ) , ATO (AT The Open Price )
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หรือ ATC (At the Close)
4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
เงื่อนไข ( Condition ) ได้ 2 แบบดังนี ้คือ
3.
1.แบบ FOK ( Fill Or Kill )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่
ซื ้อ/ขายใบนันไปถึ
้ งตลาดฯ โดยผลของการจับคูจ่ ะเกิดรายการซื ้อ/ขาย (
Deal ) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้าคาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถจับคูไ่ ด้ ทนั ที
ที่ไปถึงตลาดฯ สัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะถู
้ กยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิว
เพื่อรอการจับคู่
4.
2.แบบ IOC ( Immediate Or Cancel )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคูไ่ ด้
เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
=
คาสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) โดยระบุคา่ TTF ได้ ดงั นี ้
""
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order

ส่ วนที่2
Order Number
B/S

=
=

Stock
Volume
Price
Matched
Publish
Account
Status
Time
Quote

=
=
=
=
=
=
=
=
=

หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อหุ้น
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
จานวนที่จบั คูไ่ ด้
จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
บัญชี ลูกค้ า
สถานะของคาสัง่
เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ
หมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)
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Cover Short Order Entry
วัตถุประสงค์
การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เป็ นเรื่ องหลักสาคัญของระบบนี ้ ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้ วยระบบก่ อนใน
ระดับหนึง่ ว่าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายได้ หรื อไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘ 27 ’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [+]
2) ระบุรหัสผ่าน (Pin Code) ก่อนจึงจะเข้ าสูห่ น้ าจอ Cover Short Order Entry ได้
3) ในการส่ง Order ต้ องระบุ Side , Stock , Volume , Price ให้ ครบเป็ นพื ้นฐาน
4) กดปุ่ ม ‘Enter’ มี Message ด้ านล่างว่า “Ent or Ret to send , up arrow to Edit ” หมายความว่าถ้ ากด
Enter อีกครัง้ ระบบจะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายนี ้ไปตลาดทันที
5) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม [Pause/Break] เพื่อกลับเข้ าหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอระบุ Pin Code

หน้ าจอ Cover Short Order Entry
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

แสดงหน้ าจอ Cover Short Order Entry
ส่ วนที่1 :หน้ าจอส่ งคาสั่ง
Side

=

Stock
Volume
Price

=
=
=

Account
Board

=
=

PC Flag

=

ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อย่อของหลักทรัพย์
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ / ขายของคาสัง่
ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื ้อหรือขาย
จะต้ องอยูใ่ น ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากนี ้ยังมีราคาที่เป็ น
ATO (At The Open price) = สาหรับช่วง Market Status P, B , S
ATC (At The Close price) = สาหรับช่วง Market Status ‘M’
MP (Market Price) = สาหรับช่วง Market Status ‘O’
- การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้ องระบุทศนิยม 2 ตาแหน่งเสมอ เช่น ราคา
12.4 บาท ระบุเป็ น 12.40
บัญชี ลูกค้ า
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือกระดานที่ต้องการเสนอซื ้อหรือเสนอขาย ซึง่ ระบบ
ขึ ้นให้ อตั โนมัติ
"M" = กระดานหลัก จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เป็ นจานวน Broad
Lot
"O" = กระดานเศษหุ้น จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ เต็ม Board
Lot คือ ตังแต่
้ 1 – 99 หุ้น
"F” = กระดานต่างประเทศ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่
สัญลักษณ์เป็ นหุ้นต่างประเทศ คือ ชื่อหลักทรัพย์ตามด้ วย -F เช่น BBL-F
"B" = กระดานรายใหญ่ จะใช้ ในการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่า
มากกว่า 3 ล้ านบาทหรือจานวนหุ้นมากกว่า 1 ล้ านหุ้น (มักซื ้อ ขายด้ วยวิธี
Put-through Deal)
ระบบขึ ้นให้ อตั โนมัติ คือประเภทลูกค้ า
"C" = ลูกค้ าของโบรคเกอร์
"P” = Portfolio ของโบรคเกอร์
"F" = ลูกค้ าต่างชาติของโบรคเกอร์
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ส่ วนที่2
Order Number
B/S

"M" = กองทุนรวมของโบรคเกอร์
"I" = ลูกค้ าของซับโบรคเกอร์
"S" = Portfolio ของซับโบรคเกอร์
"O" = ลูกค้ าต่างชาติของซับโบรคเกอร์
"U” = กองทุนรวมของซับโบรคเกอร์
=
ปริมาณหุ้นที่ต้องการนาออกแสดงบนกระดานซื ้อ/ขาย
Pub Vol มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่า 10 Board Lot (1,000 หุ้น)
3. กรณี Volume น้ อยกว่า 1,000 – ต้ องใส่ PubVol เท่ากับ Volume เสมอ
4. กรณี Volume มากกว่า 1,000 – สามารถใส่ PubVol ได้ ตงแต่
ั ้ 1,000 ขึ ้นไป
แต่ไม่เกินจานวน Volume
5. กรณีที่ไม่ระบุ Pub Vol จะเท่ากับ Volume เสมอ
=
คาสัง่ พิเศษที่ระบุมากับคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
Condition มีกฎดังนี ้
1. สถานะตลาดฯ ต้ องเป็ น Open เท่านัน้
2. ต้ องไม่ใช่เป็ นหุ้นที่เล่นบนกระดานเศษหุ้น ( Odd Board )
3. ราคาต้ องไม่เป็ นราคา MP ( Market Price ) , ATO (AT The Open
Price ) หรือ ATC (At the Close)
4. ถ้ าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ ได้
เงื่อนไข ( Condition ) ได้ 2 แบบดังนี ้คือ
5.
1.แบบ FOK ( Fill Or Kill )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ หมดทังจ
้ านวนทันทีที่คาสัง่
ซื ้อ/ขายใบนันไปถึ
้ งตลาดฯ โดยผลของการจับคูจ่ ะเกิดรายการซื ้อ/ขาย (
Deal ) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้าคาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันไม่
้ สามารถจับคูไ่ ด้ ทนั ที
ที่ไปถึงตลาดฯ สัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะถู
้ กยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิว
เพื่อรอการจับคู่
6.
2.แบบ IOC ( Immediate Or Cancel )
หมายถึง คาสัง่ ซื ้อ/ขายใบนันจะต้
้ องจับคูไ่ ด้ ทนั ทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่
ได้ เพียงบางส่วนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องจับคูไ่ ด้ หมด
=
คาสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) โดยระบุคา่ TTF ได้ ดงั นี ้
""
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้นปกติ
"1"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก
"2"
= คาสัง่ ซื ้อ/ขายของนักลงทุนทัว่ ไปแบบ NVDR order
=
=

หมายเลขของ Order ที่สง่ ไป
ฝั่งของคาสัง่
B = Buy Order
S = Sell Order
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Stock
Volume
Price
Matched
Publish
Account
Status
Time
Quote

=
=
=
=
=
=
=
=
=

H = Short Sell Order
C = Cover Short Sell
ชื่อหุ้น
ปริมาณหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
ราคาของหุ้นที่จะซื ้อ/ขายของคาสัง่
จานวนที่จบั คูไ่ ด้
จานวนหุ้นที่ออกแสดงในตลาด
บัญชี ลูกค้ า
สถานะของคาสัง่
เวลาที่ทาการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
ป้ายบอกว่าคาสัง่ ส่งถึงตลาดฯ และได้ รับการยืนยันแล้ ว
(ถ้ าไม่ได้ คา่ Y เป็ นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงคาสัง่ ยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง
Start หรือหมายถึงยังไม่ได้ การยืนยัน)

Cancel Order by Group (การยกเลิกคาสั่งซือ้ /ขายแบบกลุ่ม)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอทีใ่ ช้ สาหรับทาการยกเลิกแบบเป็ นกลุม่ เพื่อประหยัดเวลาในการทาการยกเลิก ซึง่ ถ้ าจะทาการยกเลิกที
ละรายการด้ วยหน้ าจอ View Order อาจไม่ทนั เวลาได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขตามกลุม่ Order ที่ต้องการยกเลิกได้ ทีละมากๆ
พร้ อมกัน

วิธีการใช้ งาน
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘28’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [Ctrl+R] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม R
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ Cancle Order By Group
3) กาหนดเงื่อนไข โดยใช้ ปมลู
ุ่ กศรซ้ าย-ขวาเพื่อใส่เงื่อนไข
▪ กรณีใส่เงื่อนไขด้ วยหมายเลข Order No. ต้ องใส่ที่ช่อง First Order และ Last Order
▪ ใส่เงื่อนไขมากเท่าไร เป็ นการเฉพาะเจาะจงคาสัง่ ซื ้อ/ขายมากเท่านัน้ ขอให้ ระมัดระวังในการใช้ หน้ าจอนี ้
ด้ วย
▪ กรณีระบุเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขลงไป ระบบจะทาการค้ นหารายการที่ตรงกับเงื่อนไขทังสอง(เชื
้
่อมด้ วย’
และ’)
4) กดปุ่ ม Enter เพื่อทาการ Cancel รายการตามเงื่อนไขที่ระบุ
5) มี Message แจ้ งยืนยันว่าต้ องการยกเลิกใช่หรื อไม่
“Are you sure to cancel all order ?: ”
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▪ ตอบ Y (Yes) เพื่อเป็ นการยืนยันให้ ระบบทาการยกเลิก
▪ ตอบ N (No) กรณีที่ไม่ต้องการยกเลิกรายการแล้ ว
6) ระบบจะถามยืนยันอีกครัง้ ว่ามีทงหมดกี
ั้
่รายการที่จะทาการยกเลิก
“Are you sure to cancel all order ( 3 Orders) ?: N”
▪ ตอบ Y (Yes) เพื่อเป็ นการยืนยันให้ ระบบทาการยกเลิก
▪ ตอบ N (No) กรณีที่ไม่ต้องการยกเลิกรายการแล้ ว
7) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม Pause/Break เพื่อกลับหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอการยืนยันการยกเลิกรายการซื ้อ/ขาย

หน้ าจอการยืนยันการยกเลิกรายการซื ้อ/ขาย ว่ามีกี่รายการ

หน้ าจอแสดงหลังการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายแบบเป็ นกลุม่
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย
เงื่อนไข ที่สามารถระบุได้
Account
Stock
Side

=
=
=

Price
FirstOrder#
LastOrder#

=
=
=

เลขที่บญ
ั ชีลกู ค้ า
ชื่อย่อหลักทรัพย์
คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
B – คาสัง่ ซื ้อ
S - คาสัง่ ขาย
ราคาที่ซื ้อ / ขาย
ช่วงเลขที่คาสัง่ เริ่มต้ น
ช่วงเลขที่คาสัง่ สุดท้ าย

View Customer by Stock (การยกเลิกคาสั่งซือ้ /ขายหลักทรั พย์ ตามลูกค้ า/หุ้น)
วัตถุประสงค์
เป็ นหน้ าจอทีใ่ ช้ สาหรับทาการยกเลิกแบบเป็ นกลุม่ เพื่อประหยัดเวลาในการทาการยกเลิก ซึง่ ถ้ าจะทาการยกเลิกที
ละรายการด้ วยหน้ าจอ View Order อาจไม่ทนั เวลาได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขตามกลุม่ Order ที่ต้องการยกเลิกได้ ทีละมากๆ
พร้ อมกัน

วิธีการใช้ งาน
วิธีการเรียกดูข้อมูล
1) กดเลือกเมนูข้อ ‘29’ หรื อกดปุ่ ม Hot Key คือ [Ctrl+C] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม C
2) เข้ าสูห่ น้ าจอ View Customer By Stock
3) ใส่หมายเลขบัญชีของลูกค้ า กดปุ่ ม ‘Enter’
4) ใส่ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Stock) กดปุ่ ม ‘Enter’ หรื อกดลูกศรขวาเพื่อใส่เงื่อนไขกรณี TTF
5) กดปุ่ ม‘Enter’ เพื่อแสดงข้ อมูลของหลักทรัพย์และรายการสรุปคาสัง่ ซื ้อ/ขายที่เกิดขึ ้น
วิธีการยกเลิกคาสั่งซือ้ /ขายที่ยงั ไม่ ได้ จับคู่
6) เรี ยกดูข้อมูลตามวิธี 1-5
7) กดปุ่ ม ‘ลูกศรลง’ เพื่อให้ cursor มาที่ข้อมูลด้ านล่าง ซึง่ แต่ละช่วงราคา(แถวแนวนอน) สามารถทาการยกเลิก
รายการได้ โดยมี 3 รูปแบบคือ
▪ กดปุ่ ม ‘B’ = (Cancel Buy Order) ยกเลิกรายการซื ้อที่ยงั เหลืออยูท่ งหมด
ั้
▪ กดปุ่ ม ‘S’ = (Cancel Sell Order) ยกเลิกรายการขายที่ยงั เหลืออยูท่ งหมด
ั้
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▪ กดปุ่ ม ‘P’ = (Cancel All Order) ยกเลิกรายการทังหมาดที
้
่ยงั เหลืออยูท่ งหมด
ั้
8) ใช้ ปมลู
ุ่ กศรซ้ าย – ขวาเพื่อเลือกคาสัง่ B , S , P ของแต่ละแถว
9) กดปุ่ ม Enter จะมีกรอบข้ อความถามยืนยันอีกครัง้
10) กดปุ่ มลูกศรลง เพื่อให้ cursor ลงไปที่ราคาต่อไป ถ้ าต้ องการยกเลิกให้ ทาตามของ 7) อีกครัง้
11) การยกเลิกนี ้เฉพาะรายการที่อยูใ่ นช่อง Publish เท่านัน้ จานวนหุ้นในช่อง Matched ไม่สามารถยกเลิกได้
12) Status Order = ‘X’ ยอด Volume ที่ช่อง Publish หายไป แต่ถ้า Status = PX (รอตลาดฯ ยกเลิก) ช่อง
Publish จะค้ างอยู่
13) กดปุ่ ม Hot Key [F10] หรื อปุ่ ม Pause/Break เพื่อกลับหน้ าจอเมนูหลัก

หน้ าจอ View Customer By Stock
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รายละเอียดหน้ าจอและความหมาย

หน้ าจอ View Customer By Stock
ส่ วนที่ 1
Customer
Name
Stock
TTF
ส่ วนที่ 2
Buy Mat
Buy Publish
Price
Sell Publish
Sell Mat
ส่ วนที่ 3
Bid Volume
Bid Price
Offer Volume
Offer Pric
C
F

=
=
=
=

หมายเลขบัญชีลกู ค้ า
ชื่อของลูกค้ า
ซื่อย่อหลักทรัพย์
หมายเลขกองทุนรวม

=
=
=
=
=

จานวนหุ้นที่ลกู ค้ าซื ้อได้ และจับคูไ่ ปแล้ ว ณ ราคานัน้ ๆ (ไม่สามารถยกเลิกได้ )
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ าตังซื
้ ้อ ณ ราคานัน้ ๆ
ราคาหุ้น
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ าตัง้ ขาย ณ ราคานัน้ ๆ
จานวนหุ้นที่ลกู ค้ าขายได้ และจับคูไ่ ปแล้ ว ณ ราคานัน้ ๆ (ไม่สามารถยกเลิกได้ )

=

ปริมาณการเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก
ราคาเสนอซื ้อที่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก
ปริมาณการเสนอขายทีท่ ี่ดีที่สดุ 3 อันดับแรก
ราคาเสนอขายที่ที่ดีทสี่ ดุ 3 อันดับแรก
ราคาสูงสุดที่ซื ้อขายได้ (Celling)
ราคาต่าสุดที่ซื ้อขายได้ ( Floor)

=
=
=
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S
P
Pre %
Pri
Chg
%Chg
Avg
Flg
Op1
Op2
High
Low
Deals
OpnV
Bvol
Svol
MVol
ส่ วนที่ 4
Buy Publish
Buy Matched
Buy Average
Sell Publish
Sell Matched
Sell Average

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ช่วงราคาสาหรับซื ้อขาย (Spread )
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ ( Par)
% Premium
ราคาปิ ดของวันทาการก่อน
ราคาของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงกับวันทาการก่อน
% การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับวันทาการก่อน
ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์
สถานะของหลักทรัพย์
ราคาเปิ ดช่วงเช้ า
ราคาเปิ ดช่วงบ่าย
ราคาสูงสุดที่ซื ้อขาย
ราคาต่าสุดที่ซื ้อขาย
จานวนครัง้ ที่ซื ้อขาย
จานวนหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในช่วงตลาดเปิ ดทาการ
จานวนหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่ซื ้อได้
จานวนหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่ขายได้
จานวนหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายได้

=
=
=
=
=
=

จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ลกู ค้ าตังซื
้ ้อ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ลกู ค้ าซื ้อได้
ราคาเฉลี่ยที่ลกู ค้ าซื ้อได้
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ลกู ค้ าตังขาย
้
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ลกู ค้ าขายได้
ราคาเฉลี่ยที่ลกู ค้ าขายได้
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Save Pincode
วัตถุประสงค์
การ Save Pincode (สาหรับ Internet trade) คือเมื่อมีการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายลูกค้ าจะใส่ Pincode ครัง้ แรกครัง้ เดียว
ครัง้ ต่อไประบบจะทาการ Save Pincode ให้ โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะ LogOut ออกจากระบบ

วิธีการใช้ งาน
1) ไปที่แถบเมนูที่อยูด่ ้ านบนของหน้ าจอ แล้ วคลิกเลือกที่เมนู Setup
2) เมื่อต้ องการให้ Save Pincode ให้ คลิก ✓ ที่ Save Pincode หรื อ กดปุ่ ม Hot Key [Alt+S] คือกดปุ่ ม Alt ค้ าง
ไว้ แล้ วกดปุ่ ม S
3) เมื่อไม่ต้องการให้ Save Pincode ไม่ต้องคลิก ✓ ที่ Save Pincode

หน้ าจอแสดงการ Save Pincode

หน้ าจอแสดงการไม่ Save Pincode
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Exit (การออกจากหน้ าจอ)
วัตถุประสงค์
เมื่อผู้ใช้ ต้องการออกจากหน้ าจอ ซึง่ กาลังทางานกับระบบอยูไ่ ปทาธุระอย่างอื่น หรื อเป็ นการเลิกงาน ผู้ใช้ ควร
ออกจากระบบ เพื่อมิให้ ผ้ ไู ม่มีสทิ ธิเกี่ยวข้ องเข้ ามาใช้ ระบบ อันอาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ใู ช้ และบริ ษัทได้ ระบบจะมีวิธีที่
จะออกจากระบบได้ อย่างสะดวก
Exit คือการออกจากหน้ าจอระบบการใช้ งาน (เสมือนการ Disconnect ระบบ)

วิธีการใช้ งาน
สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี ้
วิธีท่ ี 1
1) อันดับแรกต้ องเข้ าไปที่หน้ าเมนูหลักก่อน โดยการ กดปุ่ ม F10 หรือ Pause Break
2) กดเลือกเมนูข้อ ‘99’ สาหรับการ Exit ระบบ หรื อกดปุ่ ม Hot Key [Ctrl+Z] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม Z
3) หลังจากนันจะมี
้ ข้อความถามยืนยันว่าต้ องการออกจากหน้ าจอหรือไม่
Are you sure to Exit?
▪ ตอบ OK เพื่อยืนยันทีจ่ ะออกจากหน้ าจอ
▪ ตอบ Cancel เพื่อกลับเข้ าสูห่ น้ าเมนูอีกครัง้

หน้ าจอยืนยันการออกจากระบบ (EXIT)
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วิธีท่ ี 2
1) ไปที่แถบเมนูที่อยูด่ ้ านบนของหน้ าจอ แล้ วคลิกเลือกที่เมนู File (หมายเลข1)

2) คลิกเลือกเมนู Exit (หมายเลข2) หรื อ กดปุ่ ม Hot Key [Ctrl+Z] คือกดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม Z
3) หลังจากนันจะมี
้ ข้อความถามยืนยันว่าต้ องการออกจากหน้ าจอหรือไม่
Are you sure to Exit?
▪ ตอบ OK เพื่อยืนยันทีจ่ ะออกจากหน้ าจอ
▪ ตอบ Cancel เพื่อกลับเข้ าสูห่ น้ าเมนูอีกครัง้

หน้ าจอยืนยันการออกจากระบบ (EXIT)
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Font (การตัง้ ค่ าตัวอักษร)
เป็ นการตังค่
้ ารูปแบบของตัวอักษร โดยมีให้ เลือกดังนี ้

▪ หมายเลข 1 เลือกลักษณะของ Font ที่ต้องการ
▪ หมายเลข 2
Regular จะเป็ นการทาให้ ตวั อักษร เป็ นตัวปกติ
คลิกเครื่ องหมาย ✓ ที่ Regular หรื อ กดปุ่ ม Hot Key [Alt+R] คือกดปุ่ ม Alt ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม R
Bold จะเป็ นการทาให้ ตวั อักษร เป็ นตัวหนา
คลิกเครื่ องหมาย ✓ ที่ Bold หรือ กดปุ่ ม Hot Key [Alt+B] คือกดปุ่ ม Alt ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม B
▪ หมายเลข 3 การจัดระยะห่างระห่างบรรทัด
- Line spacing ลดระยะห่างระหว่างบรรทัด
+ Line spacing เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัด
Reset line spacing กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ นค่าตังต้
้ น
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