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แนะน า Streaming iPhone  

 
Streaming iPhone เป็นโปรแกรมส าหรับซือ้ขายหุน้และอนุพันธ์ซึง่ไดพั้ฒนาขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยี ที่

ทนัสมัยส าหรับการใชง้านผา่นเครือ่ง  iPhone, iPod Touch และ iPad โดยเฉพาะ  ท าให  ้Application มคีวาม
โดดเดน่  ใชง้านงา่ย สะดวก รวดเร็ว ดว้ยระบบสมัผัสหนา้จอ  รูปแบบการแสดงผลขอ้มลูทีม่ขีนาด ใหญ่และ

ชดัเจน ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของ ภาวะตลาดและราคาหุน้ และอนุพันธ์แบบเรยีลไทม ์

พรอ้มสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดท้นัทว่งท ีไมพ่ลาดโอกาสการลงทนุ  
 

เครือ่ง iPhone ทีส่ามารถใชง้านได ้
 

 เครือ่งโทรศพัทม์อืถอื iPhone, iPod Touch หรอื iPad ทีม่ ีFirmware version ตัง้แต ่เวอรช์ัน่ 4.3 ขึน้ไป 

       ทา่นสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ่งไดโ้ดยมขีัน้ตอนดงันี ้
1. จากหนา้จอหลกั ใหเ้ขา้ Settings 

2. เขา้เมนู General เลอืก About 

3. ด ูVersion 
 สามารถใชง้าน App Store ได ้(ทา่นจะตอ้งลงทะเบยีนการใชง้าน App Store กบั Apple Inc. กอ่น) 

 สามารถเชือ่มตอ่ Internet ได ้

 

วธิตีดิต ัง้โปรแกรม 
 

ทา่นสามารถ Download โปรแกรม Streaming iPhone จาก App Store ผา่นเครือ่ง iPhone, iPod Touch 

หรอื iPad โดย 
 Search หาชือ่โปรแกรม “Settrade Streaming” จาก App Store และเลอืก Download เพือ่ตดิตัง้

โปรแกรม  

 
การเขา้สูร่ะบบ 

 
 สามารถเขา้ใขง้าน Streaming ไดโ้ดยใช ้Username และ Password ชดุเดยีวกบัทีใ่ชเ้ขา้ระบบโบรก

เกอรผ์า่นเครือ่ง PC 
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ฟงักช์ ัน่ของโปรแกรม Streaming 

 

 
 

 
เมนูหลกัจะอยูด่า้นลา่งของหนา้จอ ประกอบดว้ย 5 เมนูหลกั ไดแ้ก ่ 

1. Realtime แสดงขอ้มูลตลาดและราคาหุน้และอนุพนัธแ์บบเรยีลไทม ์

1.1 Sum    หนา้จอ Market Summary 
1.2 Watch หนา้จอ Market Watch 

1.3 Bids     หนา้จอ Bids/Offers 
1.4 Ticker  หนา้จอ Ticker ของตลาดหลกัทรัพย ์

1.5 Quote   ขอ้มลูหุน้รายตวั 
1.6 News   ขา่วเรยีลไ์ทมจ์ากตลาดหลกัทรัพย์ 

1.7 Chart กราฟ Intraday Chart ส าหรับการเปรยีบเทยีบชือ่ยอ่ 

2. Buy/Sell ส าหรบัสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 
3. Portfolio พอรต์การลงทนุและสถานะค าส ัง่ 

3.1 Portfolio  ขอ้มลู Portfolio ของบญัชนัีน้ๆ 
3.2 Order Status  สถานะของค าสัง่ซือ้ขายของบญัชนัีน้ๆ 

4. Settings ส าหรบัต ัง้คา่ใชง้าน 

5. Logout  ออกจากระบบ 
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1. Realtime - ขอ้มูลตลาดและราคาแบบเรยีลไทม ์

 
1.1 Sum ภาพรวมตลาด (Market Summary) 

 
กรณีหลกัทรพัย  ์(ขึน้กบับรกิารทีโ่บรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร) 

 แสดงขอ้มลูภาพรวมตลาดหลกัทรัพย ์ความเคลือ่นไหวของดชันตีลาดหลกัทรัพยแ์บบเรยีลไทม ์ โดย

สามารถดไูดท้ัง้แบบแนวนอนและแนวตัง้ 
 

การแสดงขอ้มูลแนวต ัง้ 
 

 
 

แสดงกราฟ Value SET Index และกราฟ Trading Value ของ SET Index  

 

SET INDEX แสดงดชันลีา่สดุ ผลตา่งของดชันลีา่สดุเทยีบกบัดชันกีอ่นหนา้ และผลตา่ง
ดงักลา่วในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต ์

High ดชันสีงูสดุของวนันี ้
Low ดชันตี า่สดุของวนันี้ 

Vol (K) ปรมิาณการซือ้ขาย หน่วยเป็นหลกัพัน 

Value (M) มลูคา่การซือ้ขาย หน่วยเป็นหลกัลา้นบาท 
Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

%Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้  คดิเป็น
เปอรเ์ซ็นต ์

ลกูศรสเีขยีว จ านวนหลกัทรัพยท์ีม่รีาคาซือ้ขายสงูขึน้เทยีบกบัราคาปิดวนัท าการก่อนหนา้ 
ลกูศรสเีหลอืง จ านวนหลกัทรัพยท์ีม่รีาคาซือ้ขายเทา่กบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

ลกูศรสแีดง จ านวนหลกัทรัพยท์ีม่รีาคาซือ้ขายนอ้ยลงเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

Status สถานะของตลาดหลกัทรัพย ์ณ ชว่งเวลานัน้ 
Date/Time วนัทีแ่ละเวลา 

 
กราฟแสดงดชัน ีของ SET Index ตามชว่งเวลา ตา่งๆ 
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กราฟแสดง แสดงกราฟ Trading Value ของ SET Index 

 

 
 

 
รูปแบบการรบัสง่ขอ้มูล  (Push หรอื Pull) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

 Push ระบบสง่ขอ้มลูให ้กลา่วคอื ระบบจะสง่ขอ้มลูมายังโปรแกรมทนัที เมือ่ขอ้มลูมกีาร
เปลีย่นแปลง 

 Pull ดงึขอ้มลูมา กลา่วคอื โปรแกรมจะไปดงึขอ้มลูจากระบบเองเป็นระยะๆ ตลอดเวลา 

 
ทกุครัง้หลงัจากทา่นล็อกอนิ โปรแกรมจะเลอืกรูปแบบของการรับสง่ขอ้มลู (Push/Pull) ทีม่ี

ประสทิธภิาพทีส่ดุใหท้า่นเองโดยอตัโนมัติ โดยทา่นสามารถทราบรูปแบบการรับสง่ขอ้มลูในปัจจบุนัที่
โปรแกรมเลอืกอยู่ไดโ้ดยสงัเกตไฟสเีขยีวทีป้่ายค าวา่ Push หรอื Pull ซึง่อยูท่ีม่มุขวาลา่งของโปรแกรม 

 

หมายเหตุ: ทา่นไมส่ามารถกดเปลีย่น Mode รูปแบบของการรับสง่ขอ้มลูได  ้
 

 
 

การแสดงขอ้มูลแนวนอน 
 

ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงการแสดงผลไดโ้ดยการเอยีงเครือ่งใหอ้ยูใ่นแนวนอน การแสดงผลจะ

เปลีย่นไปเป็นดงัรูป 
 

 

 
 

 

กรณีอนุพนัธ ์ (ขึน้กบับรกิารทีโ่บรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร) 
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ระบบจะน าแสดงขอ้มลู Series ทีห่มดอายใุกลท้ีส่ดุหรอื Most Active Value ทีส่ดุ เปรยีบเทยีบกบั 

underlying (ยกเวน้ Gold Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซึง่แสดงตามหนา้จอ
ดงัตอ่ไปนี้ 

 
1. ส าหรับ SET50 Futures และ Stock Futures 

 

 
 

2. ส าหรับ  Gold Futures (Gold 50 และ Mini Gold) 
 

 
 

 

3. ส าหรับ  Energy Futures 
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4. ส าหรับ  SET50 Options 

 

 
 

 
5. ส าหรับ  Currency Futures 
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6. ส าหรับ  Interest Rate Future 

 

 
 

 
1.2  Watch - Symbol ทีส่นใจและ Active lists (Market Watch) 

 
แสดงขอ้มลูราคา ชือ่ยอ่ ทีท่า่นสนใจ (Favourite) และ Ranking ตา่ง ไดแ้ก ่Most active Value, 

Most active Volume, Top Gainers, Top Losers และ Sector หรอื Underlying ตา่งๆ แบบเรยีลไทม ์ซึง่

แบง่หนา้จอออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 
 

 

  
 
 

สว่น A   
 ส าหรับเลอืกกลุม่ขอ้มลูทีต่อ้งการดขูอ้มลู ซึง่สามารถแสดงผลได ้3 แบบ 

- Favourite ทา่นสามารถเลอืก Favourite 1 … Favourite 5, Most active Value, Most active 

Volume, Top Gainers, Top Losers 
- SET  ทา่นสามารถเลอืก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers 

และ Sector ตา่งๆ เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร   
- TFEX  ทา่นสามารถเลอืก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers 

A 

B 
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และ Underlying ตา่งๆ เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร (ส าหรับทา่นทีใ่ชบ้รกิารโบรกเกอร์ GOLD จะแสดง

เฉพาะ Underlying) 

- My Port ทา่นสามารถเลอืกดหูลกัทรัพยห์รอือนุพันธใ์น Port แตล่ะบญัช ี

โปรแกรมจะแสดงดว้ยวา่ List ทีด่อูยู ่เป็น List ของประเภทใด เชน่ Equity, Futures หรอื Options 

 
สว่น B 

แสดงขอ้มลูตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกในสว่น A ดง้นี ้

Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพย์ 
Last ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้  คดิเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์
Close ราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 

Vol จ านวนหุน้ทีซ่ือ้ขาย 

Bid ราคาเสนอซือ้ทีด่ที ีส่ดุ 
Offer ราคาเสนอขายทีด่ที ีส่ดุ 

 
การเลอืกชุดขอ้มูล (Symbol List) 

เลอืกขอ้มลู โดยการกดทีปุ่่ ม  เพือ่เลอืกการแสดงผลขอ้มลู  Favourite, SET, TFEX หรอื My Port ดงั
ตวัอยา่ง 

 
 

 

การเปลีย่นแปลงชือ่หุน้ในกลุม่ Favourite 

การเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่หลกัทรัพยใ์นกลุม่ Favourite จะมผีลกบักลุม่ Favourite ในหนา้ Market Watch 
ดว้ย สามารถท าไดโ้ดย  

1. กด Edit ที ่สว่น A ระบบจะท าการเปลีย่นหนา้จอเป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มลู Favourite ดงัภาพ 
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2. กด  

3. ใสช่ือ่ Symbol ทีต่อ้งการ และกดปุ่ ม Enter 
4. กด Done เพือ่บนัทกึและกลบัสูห่นา้จอ Watch 

 

หากตอ้งการลบขอ้มลูใน Favourite ท าไดโ้ดย 
1. เลอืก Symbol ทีต่อ้งการลบ โดยกด Click (-)  

2. ระบบจะเปลีย่นการแสดงผลเป็นดงันี ้  กดปุ่ ม Delete 
3. กด Done เพือ่ตอ้งการบนัทกึและกลบัสูห่นา้จอ Watch 

 

1.3  Bids - ราคาเสนอซือ้ เสนอขาย (Bids / Offers) 
 

แสดงในรูปแบบ 3 Bids/3 Offers ของชือ่ยอ่ทีต่ดิตามจากหนา้ Market Watch  
 

 
 

Symbol ชือ่ยอ่ 

Last ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

%Chg ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการก่ อนหนา้ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์
High ราคาซือ้ขายสงูสดุของวนันี ้



 

=======================================================================© 
Settrade.com 2010                                                                                                 Streaming iPhone V. 2.0[INV] 12/38 

Low ราคาซือ้ขายต า่สดุของวนันี้ 

Ceiling ราคาสงูสดุทีส่ามารถซือ้ขายชือ่ยอ่ดงักลา่วได ้
Floor ราคาต า่สดุทีส่ามารถซือ้ขายชือ่ยอ่ดงักลา่วได ้

Vol ปรมิาณเสนอซือ้ หรอืเสนอขายส าหรับระดบัราคานัน้ๆ 
Bid ราคาเสนอซือ้ 

Offer ราคาเสนอขาย  

 
หากทา่นสนใจซือ้ขาย ทา่นสามารถกดที่ช ือ่ยอ่ ระบบจะแสดงปุ่ ม Buy/Sell เพือ่เป็นทางลดัใหท้า่น

ซือ้ขายตามรูปดา้นลา่ง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กรณีดงันี้ 
 

กรณีหลกัทรพัย  ์
 

 
 

Last ซึง่ระบบจะแสดงราคาลา่สดุมาแสดง และหากทา่นสนใจ  Buy/Sell สามารถสง่ค าสัง่ซิอ้

ขายโดยสง่ราคาไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี
Best Bid ซึง่ระบบจะแสดงราคาเคาะซือ้มาแสดง และหากทา่นสนใจ  Buy/Sell สามารถสง่ค าสัง่

ซิอ้ขายโดยสง่ราคาไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี
Best Offer ซึง่ระบบจะแสดงราคาเคาะขายมาแสดง และหากทา่นสนใจ  Buy/Sell สามารถสง่ค าสั่ง

ซิอ้ขายโดยสง่ราคาไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี

 
 

กรณีอนุพนัธ ์
 

 
 

Market Order หากทา่นสนใจ Buy/Sell สามารถสง่ค าสัง่ซิอ้ขายโดยสง่ราคาเป็นประเภท  Market 

Price ไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี
Stop Order หากทา่นสนใจ Buy/Sell สามารถสง่ค าสัง่ซิอ้ขายและสนใจแบบประเภท  Stop Order 

ไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี

Limit Order ซึง่ระบบจะแสดงราคาลา่สดุมาแสดง และหากทา่นสนใจ  Buy/Sell สามารถสง่ค าสัง่ซิอ้
ขายโดยสง่ราคาไปทีห่นา้ Buy/Sell ไดท้นัท ี

 
1.4 Ticker - รายการซือ้ขายลา่สดุ 

ระบบสามารถแสดงไดร้ายการซือ้ขายลา่สดุได ้3 ประเภทดงันี ้
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1. SET   ส าหรับแสดงรายการซือ้ขายลา่สดุหลกัทรัพย ์

 
2. TFEX  ส าหรับแสดงรายการซือ้ขายลา่สดุอนุพันธ ์

 
3. Both  ระบบจะแสดงทัง้หลกัทรัพยแ์ละอนุพันธ ์โดยระบบจะมเีสน้แบง่ระหวา่งหลกัทรัพยแ์ละ
อนุพันธ ์เพือ่ใหส้ะดวกในการตดิตามรายการซือ้ขายลา่สดุ 

 
 

ซีง่การแสดงรายการซื้ อขายลา่สดุทัง้ 3 ประเภท ซึง่จะแสดง 15 ชือ่ยอ่ รายการที ่Highlight สฟ้ีา 
คอืรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ลา่สดุ  

Symbol ชือ่ยอ่ 

Side รายการทีเ่กดิขึน้จากการซือ้หรอืขายโดยที ่หากเป็นการซือ้จะแสดง B และหาก
เป็นการขายจะแสดง S 

Volume ปรมิาณของรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 
ลกูศร          แสดงการเปลีย่นแปลงราคาปัจจบุนัเทยีบราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ซึง่  

  ลกูศรสแีดง  แสดงวา่ราคาลดลง 
ลกูศรสเีหลอืง  แสดงวา่ราคาไมเ่ปลีย่นแปลง 

ลกูศรสเีขยีว  แสดงวา่ราคาเพิม่ขึน้   

Price ราคาทีต่กลงซือ้ขาย 
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1.5 Quote - ราคาหลกัทรพัยห์รอือนุพนัธร์ายตวั 
 

  
 

 
 แสดงขอ้มลูราคาและรายละเอยีดของชือ่ยอ่แบบเรยีลไทม ์ 

 

สว่น A      สว่นป้อนชือ่ยอ่ ประกอบดว้ย 

 ส าหรับกรอกชือ่ยอ่ ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ยAuto Fill Symbol 

ท าใหส้ะดวกและไมต่อ้งจดจ าชือ่ยอ่ 

   คน้หาชือ่ยอ่หลกัทรัพย์ และอนุพันธ ์

      สง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธท์ีต่ดิตาม 

 

 
สว่น B   รายละเอยีดขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ สามารถรองรบัหลกัทรพัยแ์ละอนุพนัธ์ 

 
กรณีหลกัทรพัย ์ 

Symbol ชือ่ยอ่ 

Last ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
Change ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 

%Change ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้  คดิเป็น
เปอรเ์ซ็นต ์

Prev C ราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้ 

Avg (Average) ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของแตล่ะวนั 
Open 2 คา่จะเปลีย่นไปตาม Market Status ของตลาดเชน่ Prj-O จะแสดงเมือ่ตลาดมี

สถานะ Pre-Open หรอืแสดง Open1 เมือ่ตลาดมสีถานะ Open ในตอนเชา้ 
High ราคาซือ้ขายสงูสดุ 

Low ราคาซือ้ขายต า่สดุ 
Ceil (Ceiling) ราคาสงูสดุทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักลา่วได ้

Floor ราคาต า่สดุทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักลา่วได ้

Vol (Volume) ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักลา่ว 
Val (K) (Value) มลูคา่การซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักลา่ว 

C 

B 

A 
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กรณีอนุพนัธ ์
 

 
 

Symbol ชือ่ยอ่ 

Last ราคาซือ้ขายลา่สดุ 

Change ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
%Change ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้  คดิเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์
Prev C ราคา Settlement ของวนัท าการกอ่นหนา้ 

Avg (Average) ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของแตล่ะวนั 

Open2 คา่จะเปลีย่นไปตาม Market Status ของตลาดเชน่ Prj-O จะแสดงเมือ่ตลาดมี
สถานะ Pre-Open หรอืแสดง Open1 เมือ่ตลาดมสีถานะ Open ในตอนเชา้ 

High ราคาซือ้ขายสงูสดุ 
Low ราคาซือ้ขายต า่สดุ 

Ceil (Ceiling) ราคาสงูสดุทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักลา่วได ้
Floor ราคาต า่สดุทีส่ามารถซือ้ขาย Symbol ดงักลา่วได ้

OI คา่สถานะคงคา้ง ของ Symbol ดงักลา่ว 

Vol (Volume) ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ของ Symbol ดงักลา่ว 
 

สว่น C 
     แสดงผลได ้ 3  แบบ สามารถท าไดโ้ดยการลากมอืจากซา้ยไปขวาเพือ่เปลีย่นการแสดงขอ้มลู  

 

1. ขอ้มูล 5 Bids/5 Offers  
Vol (Volume) จ านวน Volume ทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ณ ราคา Bid/ ราคา Offer 

Bid                  ราคาฝ่ังเสนอขาย 
Offer               ราคาฝ่ังเสนอซือ้ 

 

2. ขอ้มูลการซือ้ขายลา่สดุของหลกัทรพัยห์รอือนุพนัธท์ีต่ดิตาม (Ticker)  

 

C 

B 

A 
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Time เวลาทีม่กีารจับคูซ่ ือ้ขายของหลกัทรัพยห์รอือนุพันธท์ีต่ดิตาม 
Side รายการทีเ่กดิขึน้จากการซือ้หรอืขายโดยที ่หากเป็นการซือ้จะแสดง B และหาก

เป็นการขายจะแสดง S 
Volume ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ 

ลกูศร แสดงการเปลีย่นแปลงราคาปัจจบุนัเทยีบราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ซึง่  

  ลกูศรสแีดง  แสดงวา่ราคาลดลง 
  ลกูศรสเีหลอืง  แสดงวา่ราคาไมเ่ปลีย่นแปลง 

  ลกูศรสเีขยีว  แสดงวา่ราคาเพิม่ขึน้   
Price ราคาทีต่กลงซือ้ขาย 

Change ผลตา่งราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุเทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
 

3. ขอ้มูล %Buy/%Sell ของหลกัทรพัยท์ีต่ดิตาม, %Buy/%Sell ของ Sector, %Buy/%Sell 

ของตลาด  
กรณีหลกัทรพัย  ์

 
 

Symbol ชือ่ยอ่ 
Volume Buy จ านวน Volume จากฝ่ังซือ้ 

Volume Sell จ านวน Volume จากฝ่ังขาย 
สฟ้ีา ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตซ์ือ้เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 

สชีมพู ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตข์ายเทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 

Sector ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของ Sector ของหลกัทรัพยนั์น้ๆ 
Market ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย ์

 
กรณีอนุพนัธ ์

ระบบจะรองรับการแสดงผลตามประเภทของอนุพันธด์งันี้  
 

กรณีฟิวเจอรส์ 

 
 

Symbol        ชือ่ยอ่อนุพันธ ์

Volume Long จ านวน Volume จากฝ่ังซือ้หรอื Long 
Volume Short จ านวน Volume จากฝ่ังขาย หรอื Short 

สฟ้ีา ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตซ์ือ้เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด  
สชีมพู ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตข์ายเทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 

Underlying ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของ Underlying ของ Symbol นัน้ๆ 

Market ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของฟิวเจอรส์ 
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กรณีออปช ัน่  
ส าหรับออปชัน่ทา่นสามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูของ Put และ Call ไดโ้ดยทา่นสามารถใชน้ิว้เลือ่นไปทางดา้น

ขวาเพือ่ดขูอ้มลู Call ได ้
 

 
Symbol        ชือ่ยอ่อนุพันธ ์

Volume Long จ านวน Volume จากฝ่ังซือ้หรอื Long 
Volume Short จ านวน Volume จากฝ่ังขาย หรอื Short 

สฟ้ีา ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตซ์ือ้เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด  
สชีมพู ปรมิาณสแีสดงเปอรเ์ซ็นตข์ายเทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทัง้หมด 

Underlying ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของ Underlying ของ Symbol นัน้ๆ 

Market ขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายของออปชัน่ ตามขอ้มลู Call/Put 
 

1.6 News - ขา่ว 
 

ทา่นสามารถอา่นขา่วไดโ้ดยเลอืกทีห่ัวขอ้ขา่ว หนา้จอประกอบไปดว้ย 2 สว่นดงันี ้

 

 
 

สว่น A 
         เป็นหัวขอ้เกีย่วกบัขา่วตา่งๆ แบบ Intraday ประกอบดว้ย 

ปุ่ ม   ส าหรับการ Reload หนา้จอ News  
Time  เวลาทีม่กีารประกาศขา่ว 

Symbol  ชือ่ยอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
Subject  หัวขอ้ขา่ว 
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สว่น B 
 รายละเอยีดขา่วของหัวขอ้ทีส่นใจ  

 
1.7 Chart - เปรยีบเทยีบกราฟ 

 

การแสดงกราฟ Intraday เปรยีบเทยีบชือ่ยอ่ 2 ชือ่ยอ่ ทีท่า่นสนใจ 
 

 
 

สว่น A และ สว่น C 

     สว่นป้อนชือ่ Symbol ประกอบดว้ย 
 

 ส าหรับกรอกชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์หรอื อนุพันธ ์หรอื Sector,SET 

index,SET100,SET 50 ซึง่ระบบจะมตีวัชว่ย AutoComplete Symbol 
ท าใหส้ะดวกและไมต่อ้งพมิพช์ ือ่ยอ่ทัง้หมด 

 

B 

C 

A 
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   คน้หาชือ่ยอ่ Symbol ทีท่า่นสนใจ 

 
สว่น B 

เป็นการแสดงกราฟเปรยีบเทยีบระหวา่งชือ่ยอ่ทีท่า่นสนใจ 
 

2. Buy/Sell - สง่ค าส ัง่ซือ้/ขาย  

ทา่นสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดท้ัง้ระบบหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธ ์  

 

กรณีหลกัทรพัย  ์
 

 
 
สว่น A เป็นสว่นของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย ์  

Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพยห์รอืระบบมตีวัชว่ย AutoComplete Symbol 

เพือ่ชว่ยในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

     คน้หาชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์
Volume จ านวนหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

A 

B 
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              สามารถเปลีย่นรูปแบบการป้อนคา่ Volume ไดโ้ดยกด  จะพบหนา้จอดงันี ้

 
 

 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 100 จนกระทัง่เทา่กบั 0 

 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 1000 จนกระทัง่เทา่กบั 0 

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 100  

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 1000 
  
Price  ราคาทีส่ง่ค าสัง่ 

สามารถเปลีย่นรูปแบบการป้อนคา่ Price ไดโ้ดยกด  จะพบหนา้จอดงันี้ 

 
 

 ลดราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท. จนถงึราคา Floor 

 เพิม่ราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท.จนกระทัง่ Ceiling 

หลงัจากนัน้ กดปุ่ มกากบาทดา้นบนเพือ่ปิดหนา้จอชว่ยเหลอื  ระบบจะน าราคาที่
แสดงในชอ่งตรงกลางไปใสใ่นชอ่ง Price 

 

Limit >  ส าหรับเลอืกประเภทราคาของค าสัง่ซือ้ขาย โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 
   Limit  ส าหรับการระบรุาคาประเภท Limit  

ATO/ATC ส าหรับการระบรุาคาประเภท ATO/ATC 
MP             ส าหรับการระบรุาคาประเภท Market Price (MP)  

ในกรณีทีจั่บคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ค าสัง่ซือ้ใหมใ่หด้ว้ยราคาดกีวา่ 

Last Sale 1 Spread  
MP-MKT ส าหรับการระบรุาคาประเภท Market Price (MKT)  

ในกรณีทีจั่บคูไ่มห่มด ระบบจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ทีเ่หลอื  
MP-MTL ส าหรับการระบรุาคาประเภท Market Price (MTL)  

ในกรณีทีจั่บคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ค าสัง่ซือ้ใหมท่ี่ Last Sale 

 

   ส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขเพิม่ขึน้โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 
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 Iceberg Vol  ค าสัง่ซือ้ขายแบบใหร้ะบบซอยค าสัง่ปรมิาณมากเป็นค าสัง่ยอ่ย

และทยอยสง่ตอ่เนือ่งโดยอตัโนมัติ ไมก่ าหนด Volume ขัน้ต า่ แตต่อ้ง Slice ไม่

เกนิ 100 Order ยอ่ย ระบบจะรวมจ านวน Deal ทีซ่ ้าใหเ้ป็น Deal เดยีวกนั  
 Validity การสง่ค าสัง่แบบมเีงือ่นไข Validity ประกอบดว้ย 

1. IOC (Immediate or Cancel) คอื ค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขาย

หลกัทรัพย ์ตามราคาทีก่ าหนดไวใ้นขณะนัน้โดยทนัท ีหากซือ้หรอืขายไดไ้ม่
หมดทัง้จ านวนทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืจะถกูยกเลกิ  

2. FOK (Fill or Kill) คอื  ค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการซือ้หรอืขายหลกัทรัพยใ์น

ราคาทีก่ าหนด โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จ านวนที ่ตอ้งการ หากไดไ้มค่รบก็จะไม่
ซือ้ขายเลยและจะยกเลกิค าสัง่นัน้ทัง้หมด   

3. Day คอื  การสง่ค าสัง่แบบ Normal Order เริม่ตน้ระบบจะแสดง Default 
เป็น Day 

 
Pin  รหัสส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 

กรณีอนุพนัธ ์

 

 ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทา่นจะตอ้งป้อนขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้  
Buy/Sell  เลอืก Buy หากตอ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ (แสดงสฟ้ีา) 

    เลอืก Sell หากตอ้งการสง่ค าสัง่ขาย (แสดงสชีมพู) 
Open/Close Open เปิดสญัญา Close ปิดสญัญา 

Symbol ชือ่ยอ่อนุพันธท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่ สามารถพมิพช์ือ่ยอ่ของอนุพันธ์ หรอื
เลอืกจาก Drop-down list  

Volume  จ านวนทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

              สามารถเปลีย่นรูปแบบการป้อนคา่ Volume ไดโ้ดยกด  จะพบหนา้จอดงันี ้
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 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 1จนกระทัง่เทา่กบั 0 

 หมายถงึ จ านวน Volume ลดทลีะ 10 จนกระทัง่เทา่กบั 0 

  หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 1  

 หมายถงึ จ านวน Volume เพิม่ทลีะ 10 
  

Price  ราคาทีส่ง่ค าสัง่ 

สามารถเปลีย่นรูปแบบการป้อนคา่ Price ไดโ้ดยกด  จะพบหนา้จอดงันี้ 

 
 

 ลดราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท. จนถงึราคา Floor 

 เพิม่ราคาทีต่อ้งการทลีะ Spread ตามเกณทต์ลท.จนกระทัง่ Ceiling 
หลงัจากนัน้ กดปุ่ มกากบาทดา้นบนเพือ่ปิดหนา้จอชว่ยเหลอื  ระบบจะน าราคาที่

แสดงในชอ่งตรงกลางไปใสใ่นชอ่ง Price 
  

 Type  ลกัษณะของราคา 

   Limit ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาเสนอซือ้หรือขาย 
Market ค าสัง่ซือ้ขายทีไ่มร่ะบรุาคาทีต่อ้งการซือ้หรอืขายแตต่อ้งการใหค้ าสัง่ทีส่ง่

เขา้ไปไดรั้บการจับคู ่ณ ราคาทีด่ทีีส่ดุในขณะนัน้  
 Validity  ประเภทของค าสัง่ซึง่จะประกอบไปดว้ย  

FoK (Fill or Kill) ค าสัง่ซือ้ขายทีก่ าหนดใหจั้บคูก่ารซือ้ขายทนัทแีละหากไม่

สามารถจับคูก่ารซือ้ขายดงักลา่วไดท้ัง้หมดตามจ านวน ใหย้กเลกิการ
เสนอซือ้ขายนัน้ทนัท ี

FaK  (Fill and Kill) ค าสัง่ซือ้ขายทีก่ าหนดใหจั้บคูก่ารซือ้ขายทนัท ีและหาก
ไมส่ามารถจับคูก่ารซือ้ขายไดเ้ลย หรอืจับคูไ่ดบ้างสว่น และมจี านวนเสนอ

ซือ้ขายเหลอือยูบ่างสว่น ใหย้กเลกิการเสนอซือ้ขายทียั่งจับคูไ่มไ่ดนั้น้
ทนัท ี

   Day ค าสัง่ซือ้ขายทีม่ผีลในระบบซือ้ขายภายในวนัทีส่ง่ค าสัง่ 

P/B Vol. ปรมิาณสญัญาทีต่อ้งการทยอยสง่จนกระทัง่เทา่กบั จ านวน  Vol ทีก่ าหนด 
 

 นอกจากนีท้า่นสามารถสง่ Stop Order (ค าสัง่ซือ้ขายทีใ่หก้ารเสนอซือ้ขาย ณ ราคาตลาดมผีล
ในระบบซือ้ขาย เมือ่ราคาตลาดขณะนัน้เคลือ่นไหวมาถงึเงือ่นไขราคาทีก่ าหนด ) ไดอ้กีดว้ยโดย

การท าเครือ่งหมายถกูทีห่นา้ขอ้ความ Stop Order โปรแกรมจะแสดงหนา้จอเพิม่เตมิ เพือ่ให ้

ทา่นป้อนรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขของการสง่ค าสัง่ ตามหนา้จอดงันี ้

 
Stop Condition: 

Symbol  ตราสารอนุพันธท์ีจ่ะใชเ้ป็นเงือ่นไข  

Condition  รูปแบบของเงือ่นไข ซึง่จะประกอบไปดว้ย  

 Bid >= ราคาเสนอซือ้มากกวา่ หรอืเทา่กบั 
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 Bid <= ราคาเสนอซือ้นอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั  

 Ask >= ราคาเสนอขายมากกวา่ หรือเทา่กบั 
 Ask <= ราคาเสนอขายนอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั  

 Last >= ราคาลา่สดุมากกวา่ หรอืเทา่กบั 
 Last <= ราคาลา่สดุนอ้ยกวา่ หรอืเทา่กบั 

Price  ราคาของตราสารอนุพันธท์ีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไข  

 
PIN  รหัสส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 เมือ่ป้อนค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเลอืก Submit เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้ขายไปยังตลาดตรา
สารอนุพันธ ์หรอืเลอืก Clear เพือ่ลา้งขอ้มลูค าสัง่ทีไ่ดป้้อนทิง้ไว  ้

 

 หากทา่นตอ้งการดรูายละเอยีดขอ้มลู A/C No เพิม่เตมิโดยกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงดงันี้ 

กรณีหลกัทรพัย  ์

 
แบง่ตามประเภทบญัช ี
ส าหรับบญัช ีCash หรอื Cash Balance 

Account No. บ/ช เลขที ่หากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกท า
ได ้จาก Drop-down list ของสว่นสง่ค าสัง่ซือ้ขายดา้นซา้ยมอื  

Credit Limit  วงเงนิสงูสดุทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้

Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้ 
Cash Balance จ านวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัชี  [การแสดงขอ้มลู

ดงักลา่วขึน้อยูก่ารใชบ้รกิารของแตล่ะโบรกเกอรท์ีท่า่นใช ้

บรกิาร] 

ส าหรับบญัช ีCredit Balance 
Account No. บ/ช เลขที ่หากตอ้งการเปลีย่นบญัชทีีส่นใจ สามารถเลอืกท า

ได ้จาก Drop-down list ของสว่นสง่ค าสัง่ซือ้ขายดา้นซา้ยมอื 

Credit Limit  วงเงนิสงูสดุทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได  ้
Line Available/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้ 

EE สนิทรัพยค์งเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ
ประกนั 

 

 
กรณีอนุพนัธ ์

 
 

 
Excess Equity  สนิทรัพยค์งเหลอื ทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ 
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ประกนั 

Equity   มลูคา่สนิทรัพยท์ัง้หมด 
Total MR   ผลรวมเงนิประกนัขัน้ตน้ทัง้หมด 

Call/Force Flag  Flag แสดงสถานะวา่ตดิ Call หรอื Force หรอืไม ่
Call/Force MR  จ านวนเงนิทีต่อ้งน ามาฝากเพือ่คงสถานะ 

 

 
หากมกีารตัง้ไวใ้หม้กีารแสดงการยนืยันรายการซือ้ขาย  เมือ่ทา่นกดสง่ค าสัง่ไปแลว้ จะปรากฏ

หนา้จอ Confirm pop-up ขึน้ดงัภาพ หากตอ้งการยนืยันการสง่ค าสัง่ กดปุ่ ม Confirm  

 
 
 

สว่น  B   แสดงรายละเอยีดขอ้มลูของชือ่ยอ่ทีส่นใจจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  
กรณีหลกัทรพัย  ์ 

ระบบจะแสดงขอ้มลู 3  Bids/3 Offers 

 

 
กรณีอนุพนัธ ์
ระบบจะสามารถแสดงผลได  ้2 แบบดงันี้ 

1. ส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ Limit Price หรอื Market Price 

ระบบจะแสดงขอ้มลู 3  Bids/3 Offers เหมอืนหลกัทรัพย ์
 

2. ส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ Stop Order 
ระบบจะแสดงในรูปแบบ Watch เพือ่ใหส้ามารถตดิตามราคาไดร้วดเร็ว 
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3. Portfolio - พอรต์การลงทนุและสถานะค าส ัง่ 

 
ประกอบดว้ย 3 เมนูยอ่ย 

 
3.1 หนา้พอรต์การลงทนุ (Portfolio) 

แบง่ออกเป็นการแสดงผลดงันี้ 

a. แบบรายบญัช ี ทา่นสามารถเลอืกราย A/C No ไดจ้าก Trading A/C ดา้นลา่งซึง่ระบบจะสามารถ
แสดงผลตามประเภทบญัชไีดโ้ดยอตัโนมัติ 

กรณีหลกัทรพัย ์
 แสดงขอ้มลูวงเงนิและพอรต์การลงทนุ (Portfolio) ของลกูคา้ในแต่ละบญัชทีีม่กีารถอืครอง 

กรณีหลกัทรัพย ์
 

 

 
 
สว่นที ่A แสดงหลกัทรัพยท์ัง้หมดทีถ่อืครองอยูใ่นพอรต์การลงทนุ  รายละเอยีดดงันี้   

Symbol ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์
Avail Pos (Avail Position) จ านวนหลักทรัพยท์ีส่ามารถสง่ค าสัง่ขายได ้

Avg (Average)  ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพยท์ีถ่อือยู ่

Market (Market Price)  ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ณ ขณะนัน้ 
%P/L (%Profit & Lost) ก าไร / ขาดทนุ ทีค่าดวา่จะไดรั้บ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 

 
หากตอ้งการดูขอ้มลูทีล่ะเอยีดกวา่นี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่หุน้นัน้เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ  

 

A 

B 

C 
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Available(Position)  จ านวนหลกัทรัพยท์ีส่ามารถขายได  ้

Actual (Position) จ านวนหลกัทรัพยท์ีถ่อืครองทัง้หมด 
Amount (Price) มลูคา่ตน้ทนุของหลกัทรัพย ์(Actual Vol คณูดว้ย Avg Price) 

Mkt Value มลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพย ์(Actual Vol คณูดว้ย Mkt Price) 
Unrealized P/L ก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่จะไดรั้บ (Mkt Value ลบดว้ย Amount) 

%Unrealized P/L ก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่จะไดรั้บ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

Realized P/L ก าไร/ขาดทนุทีเ่กดิจากการขายหลกัทรัพย์ 
 

ส าหรบัอนุพนัธ ์
มลีกัษณะการแสดง 2 แบบคอื แบบ Settlement (ราคาทีม่กีาร settlement ทกุวนั) และแบบ Cost 

(ราคาตน้ทนุจรงิ) จากปุ่ มดา้นบนซา้ย ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้
 

 
สว่นที ่A แสดงชือ่ยอ่ทัง้หมดทีถ่อืครองอยูใ่นพอรต์การลงทนุ  รายละเอยีดดงันี ้  

 

Symbol ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์
Side ประเภทของค าสัง่  (Long=ค าสัง่ซือ้ /Short=ค าสัง่ขาย) 

Avail Vol จ านวนสญัญาทีส่ามารถสง่ค าสัง่ได ้

Average Price ราคาตน้ทนุจากการ Settlement เฉลีย่ตน้วนั 
Average Cost ราคาตน้ทนุจรงิเฉลีย่ตน้วนั 

Market Price ราคาตราสารอนุพันธล์า่สดุ  
Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอื 

ครองอยู่  

% Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครอง
อยู่ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized P/L คณู 100 หารดว้ย 

Amount) 
Realized P/L  ก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายตราสารอนุพันธใ์นวนันัน้ 

 

หากตอ้งการดขูอ้มลูทีล่ะเอยีดกวา่นี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ยอ่นัน้เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

Options Value มลูคา่ของตราสารอนุพันธป์ระเภท Options 
Amount (Price) มลูคา่ตน้ทนุของตราสารอนุพันธ ์(Actual Vol คณูดว้ย Avg  

A 

B 

C 
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   Price 

Amount (Cost) มลูคา่ตน้ทนุของตราสารอนุพันธ ์ (Actual Vol คณูดว้ย Avg 
Cost) 

Act Vol   จ านวนสญัญาทีม่อียูจ่รงิ (Available Vol. บวกดว้ย จ านวน 
   สญัญาทีร่อการจับคู่) 

Market Value  มลูคา่ลา่สดุของตราสารอนุพันธ ์(Actual Vol คณุดว้ย Mkt  

   Price) 
Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอื  

ครองอยู่  
% Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครอง

อยู่ คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized P/L คณู 100 หารดว้ย 
Amount) 

Realized P/L  ก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายตราสารอนุพันธใ์นวนันัน้ 

 
สว่น B  กราฟแสดงภาพรวมของบญัชนัีน้ๆ 

ทา่นสามารถดูสดัสว่นมลูคา่การลงทนุใน Portfolio ของตนเอง  และสดัสว่นมลูคา่ของแตล่ะชือ่ยอ่ที่
ถอืครองได ้โดยขอ้มลูจะแสดงในลกัษณะของกราฟวงกลมและกราฟแทง่ทีแ่สดง  Unrealize Profit & Loss 

ของทกุชือ่ยอ่ทีอ่ยูใ่นบญัช ี

 
 

- กราฟวงกลม แสดงสดัสว่น ปรมิาณของ Market Value ของชือ่ยอ่ภายในพอรต์การลงทนุ 

- กราฟแทง่รายตวัแสดงสดัสว่น ปรมิาณของก าไรหรอืขาดทนุทีค่าดวา่จะไดรั้บของ ชือ่ยอ่ เป็น
เปอรเ์ซ็นต ์แตล่ะตวั 

 

สว่น C ขอ้มูลวงเงนิ 
 

 
Trading A/C      บญัชสี าหรับสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลกัทรัพย์  

 

หากทา่นมหีลายบญัชซีือ้ขาย (A/C No.) ภายใต ้Username เดยีวกนั สามารถเปลีย่น A/C ไดโ้ดยกดที ่   
 

ระบบ แสดงขอ้มลูบญัชซีือ้ขาย และวงเงนิในการสง่ค าสัง่ ประกอบดว้ย  

 
กรณีหลกัทรพัย  ์

ส าหรบับญัช ีCash หรอื Cash Balance 
Account No. ส าหรับเลอืกบญัชหีลกัทรัพยท์ีต่อ้งการใชส้ง่ค าสัง่ซือ้ขายจาก 

Drop-down list  

Line/PP วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้ 
Cash Balance จ านวนเงนิสดทีค่งเหลอือยูจ่รงิในบญัชี  [การแสดงขอ้มลู

ดงักลา่วขึน้อยูโ่บรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร] 
 

ส าหรบับญัช ีCredit Balance 
Account No. ส าหรับเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้ง่ค าสัง่ซือ้ขาย โดยเลอืกได ้

จาก Drop-down list  

Line/PP  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้
EE สนิทรัพยค์งเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ

ประกนั 
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กรณีอนุพนัธ ์
Account No. ส าหรับเลอืกบญัชทีีต่อ้งการใชส้ง่ค าสัง่ซือ้ขาย ไดจ้าก Drop-

down list  
Line Avail  วงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้

EE สนิทรัพยค์งเหลอื ทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายไดห้ลงัหักเงนิ

ประกนั 
Equity มลูคา่สนิทรัพยท์ัง้หมด 

 
b. Summary   

 
นอกจากนีท้า่นสามารถดขูอ้มลูสรุปการซือ้ขายของทัง้สองระบบไปพรอ้มๆกนัได ้โดยคลกิทีปุ่่ ม 

 เลอืก Summary แสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธแ์บบภาพรวมวา่มกี าไรและขาดทนุ

อยา่งไร 

 
 

 
 

สว่น  A   แสดงภาพรวมของบญัชทีัง้สองตลาดซึง่รายละเอยีดขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ์

เหมอืนขา้งตนั  
  Account No.  บญัชหีลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธ ์

A 

B 
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Unrealized P/L ก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของหลกัท รัพยห์รอืบญัชตีราสาร

อนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู ่(Mkt Value ลบดว้ย Amount) 
Realized P/L  ก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการขายหลกัทรัพยห์รอืบญัชตีรา 

สารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองในวนันัน้ 
 

สว่น B  แสดงขอ้มลูสรุปก าไรและขาดทนุของบญัชทีีท่า่นไดล้งทนุไว ้โดยจะแสดงขอ้มลูดงันี ้

a. Market Value Chart แสดงยอดรวมของมลูคา่ลา่สดุของหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธร์ูปแบบ
กราฟวงกลม 

b. %Unrealized Profit and Loss Chart แสดงก าไรหรอืขาดทนุประมาณการของหลกัทรัพยแ์ละ 
ตราสารอนุพันธท์ีย่ังถอืครองอยู ่ 

 
3.2 หนา้รายงานสถานะของค าส ัง่ท ัง้หมด (Order Status)  

การแสดงผลสถานะของค าสัง่ของแตล่ะบญัชทีีท่า่นครองอยู ่ซึง่การแสดงผลจะแสดงตาม  

กรณีหลกัทรัพย ์

 
 

 แสดงสถานะค าสัง่ซือ้ขาย และรายละเอยีดดงันี ้

Symbol ชือ่ยอ่ 
Side ประเภทของค าสัง่ ซือ้ แสดง “B” หรอืขาย “S” 

Price ราคาทีส่ง่ค าสัง่ 
Volume จ านวนหลกัทรัพยท์ีส่ง่ค าสัง่ 

Status สถานะของค าสัง่ 

 
 

หากตอ้งการดขูอ้มลูของสถานะของค าสัง่เพิม่เตมิใหก้ดทีช่ ือ่ยอ่ทีต่อ้งการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 

Time เวลาทีส่ง่ค าสัง่ 
Order (Order No.) หมายเลขของค าสัง่ 

Matched จ านวน Volume ทีม่กีารจับคู่ ของค าสัง่ซือ้ขายนัน้ๆ 
Balance จ านวน Volume คงเหลอืทีย่ังไมไ่ดจ้ับคู่ของค าสัง่ซือ้ขายนัน้ๆ 

Cancelled จ านวน Volume ทีม่กีารยกเลกิของค าสัง่ซือ้ขายนัน้ๆ 
 

กรณีอนุพันธห์ากมกีารสง่ Stop Order จะมปีุ่ มใหก้ดเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
การยกเลกิค าส ัง่ (Cancel Order) 

ทา่นสามารถยกเลกิ (Cancel) ค าสัง่ซือ้ขาย ทียั่งไม่ ถูกจับคู ่หรอืยังจับคูไ่มห่มดได ้โดยกดปุ่ ม  

  ระบบจะแสดง สญัลกัษณ์   ทีห่นา้รายการค าสัง่ทียั่งสามารถยกเลกิได ้ (สามารถท าการ

ยกเลกิค าสัง่ไดค้รัง้ละมากกวา่ 1 ค าสัง่) 
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หากตอ้งการยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายใด ใหก้ดทีแ่ถวของค าสัง่ทีต่อ้งการยกเลกิ ใหแ้สดง   เพือ่

แสดงความตอ้งการทีจ่ะ Cancel  แลว้กดยนืยันทีปุ่่ ม “Submit to cancel x orders”  (x คอื จ านวนของค า
สัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการยกเลกิ) 

 
      ระบบจะ Pop-up หนา้จอเพือ่เป็นการยนืยันพรอ้มใสร่หัส PIN หากตอ้งการยนืยันการยกเลกิค าสัง่  ใหก้ด

ปุ่ ม Submit 

 
 

การเรยีกดคู าส ัง่ทีจ่บัคูแ่ลว้ (Deal Data) 

ทา่นสามารถเรยีกดขูอ้มลูรายละเอยีดของค าสัง่ทีจั่บคูแ่ลว้ หรอืยังจับคูไ่มห่มดได ้โดยกดทีค่ าสัง่ซือ้
ขายนัน้ๆ ใหเ้ป็น Highlight แลว้กดปุ่ ม Deal data จะพบหนา้จอซึง่แสดงขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
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Deal No.  หมายเลข Deal 

Trade ID  หมายเลข Trader ID  
Vol.(Deal Vol)  จ านวนหลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจับคู ่

Price (Deal Price) ราคาทีเ่กดิการจับคู ่

Deal Time  เวลาทีไ่ดรั้บการจับคู ่
 

3.3 หนา้สรุปสถานะซือ้ขายรายวนัท ัง้หมด (Deal Summary)  
แบง่ออกเป็นการแสดงผลดงันี้ 

a. แบบรายบญัช ี ทา่นสามารถเลอืกราย A/C No ไดจ้าก Trading A/C ดา้นลา่งซึง่ระบบจะสามารถ

แสดงผลตามประเภทบญัชไีดโ้ดยอตัโนมัติ 
กรณีหลกัทรพัย ์

 

 
 แสดงสถานะค าสัง่ซือ้ขาย และรายละเอยีดดงันี ้

Symbol ชือ่ยอ่ 

Side ประเภทของค าสัง่ ซือ้ แสดง “B” หรอืขาย “S” 

Volume จ านวนหลกัทรัพยท์ีส่ง่ค าสัง่ 
 

หากตอ้งการดขูอ้มลูทีล่ะเอยีดกวา่นี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ยอ่นัน้เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
Price   ราคา 

Amount   มลูคา่รวม(Vol*Price)   

Total Fee  คา่บรกิารเชน่ Commission, Trading Fee, Clearing Fee 
Vat   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจากคา่บรกิาร 

Buy Amount  มลูคา่ซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT) 
Sell Amount  มลูคา่ขาย (Amount - Total Fee- VAT) 

Net Paid/Received มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนัทีต่อ้งไดรั้บหรอืจา่ย 

 
กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชหีลกัทรพัย์ 



 

=======================================================================© 
Settrade.com 2010                                                                                                 Streaming iPhone V. 2.0[INV] 32/38 

 
Symbol   ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

Side   ประเภทของค าสัง่ (Buy=ค าสัง่ซือ้ /Sell=ค าสัง่ขาย) 
Vol   ปรมิาณหลกัทรัพยท์ีม่กีารจับคู ่

Price   ราคา 
Amount   มลูคา่รวม(Vol*Price)   

Total Fee  คา่บรกิารเชน่ Commission, Trading Fee, Clearing Fee 
Vat   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจากคา่บรกิาร 

Buy Amount  มลูคา่ซือ้ (Amount + Total Fee+ VAT) 

Sell Amount  มลูคา่ขาย (Amount - Total Fee- VAT) 
Net Paid/Received มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนัทีต่อ้งไดรั้บหรอืจา่ย 

 
กรณีทีเ่ลอืกดขูอ้มูลของบญัชีตราสารอนุพนัธ ์

 

 
 

Symbol   ชือ่ยอ่ตราสารอนุพันธ ์
Side   ประเภทของค าสัง่ (Long=ค าสัง่ซือ้ /Short=ค าสัง่ขาย) 

Position   Open เปิดสญัญา  Close ปิดสญัญา 
Vol   จ านวนสญัญา 

Amount (Baht)  มลูคา่รวมทัง้หมด (Cost   
   +คา่ Fee+คา่ Vat – W/H) 

Total   มลูคา่ซือ้ขายรวมทัง้วนั 

หากตอ้งการดขูอ้มลูทีล่ะเอยีดกวา่นี ้ใหแ้ตะทีแ่ถวของชือ่ยอ่นัน้เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
Cost   ราคา 

Fee (Comm.)  คา่บรกิาร คา่คอมมชิชัน่  
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VAT   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจากคา่บรกิาร 

W/H   คา่ With Holding Tax 
   

b.  แบบ Summary : รวมสรุปการซือ้ขายทีถ่กูจบัคูข่องท ัง้สองตลาดหลกัทรพัยแ์ละตราสาร
อนุพนัธ ์ 

นอกจากนีท้า่นสามารถดขูอ้มลูสรุปการซือ้ขายของทัง้สองระบบไปพรอ้มๆกนัได ้โดยคลกิทีปุ่่ ม 

 เลอืก Summary แสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธแ์บบภาพรวมวา่มสีรุปการซือ้ขายทัง้
สองบญัช ี

 
 

  Account No.   บญัชหีลกัทรัพยห์รอืบญัชตีราสารอนุพันธ ์
 

ซึง่หากตอ้งการดรูายละเอยีดของแตล่ะ บ/ช สามารถท าได ้2 วธิดีงันี ้
1. ดบัเบิล้คลิ๊กที ่Account No. ทีส่นใจ 

2. เลอืกจาก Drop down list ของ Account No สว่นของการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

  Net Paid/Received (Baht)  ยอดรับและจา่ยของบญัชใีนวนันัน้ 
Fee &VAT    คา่บรกิารทง้หมดรวมกบัภาษีมลูคา่เพิม่ 

Total Deal Summary       มลูคา่ซือ้ขายรวมของทัง้บญัชหีลกัทรัพยแ์ละบญัชตีรา 
สารอนุพันธ ์
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4. Settings - ต ัง้คา่ตา่งๆ 

 

 

 
 

 
 Settings เป็นเมนูส าหรับการตัง้คา่การใชง้านตา่งๆ ของ Streaming  เมีอ่เขา้ใชง้านครัง้แรกระบบจะ

ก าหนดคา่เป็น Default ตัง้ตน้ ทา่นสามารถตัง้คา่ไดต้ามนี้ 
1. NVDR   เลอืกการซือ้ขายใหเ้ป็นการซือ้หลกัทรัพยแ์บบ NVDR  

2. Save PIN  เลอืกใหร้ะบบมกีารจ ารหัสการซือ้ขาย  เมือ่ท าการสง่ค าสัง่ครัง้ตอ่ไป ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งใส่

รหัสการซือ้ขายอกี  จนกระทัง่ Logout หรอื Session Time Out 
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3. Confirmation pop-up   เลอืกใหม้ ีPop-up ขอ้ความยนืยันการซือ้ขาย  หากทา่นเลอืกใหม้ี

ขอ้ความยนืยัน  เมือ่ทา่นท าการสง่ค าสั่ง ทา่นจะพบหนา้จอ Pop-upใหย้นืยันการสง่ค าสัง่     
4. Auto Fill-Price  ก าหนดใหร้ะบบใสร่าคาในการซือ้ขายโดยอตัโนมัต ิโดยดงึจาก  Best Bid หรอื 

Best Offer (ขึน้อยูก่บัค าสัง่วา่เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขาย) และจะมกีารใสร่าคาอตัโนมัตก็ิตอ่เมือ่อยูใ่น
กรณีตอ่ไปนี้ 

 มกีารเลอืกหลกัทรัพยใ์นหนา้ Market Watch ในขณะทีเ่ลอืกดขูอ้มลู Bid/Offer อยู่ 

 กดปุ่ ม Buy/Sell เมือ่ดหูลกัทรัพยใ์นหนา้ Quote อยู่ 

สามารถเลอืก ON ใหร้ะบบท างานตามทีท่า่นเลอืก หรอืเลอืก OFF กรณีทีย่กเลกิการท างาน 

 
5. Chart Style ปรับเปลีย่นสกีารแสดงผลของ Chart  (Graph หนา้ Summary และ หนา้จอ Quotes)  

6. Mobile Alert ก าหนดใหส้ง่ SMS เตอืนเมือ่ค าสัง่ทีส่ง่ (จากบญัช ีA/C No ทีแ่สดง) ไดรั้บการจับคู่ ซึง่
ประกอบดว้ยการตัง้คา่ 3 สว่น คอื 

6.1 Mobile Alert ตัง้คา่การท างานของ Mobile Alert ของระบบ SETTRADE   
6.2 Alert Channel ตัง้คา่เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่อ้งการใหร้ะบบสง่ SMS ไป เมือ่สถานะค าสัง่ไดรั้บการจับคู่ 

 หากยังไม่มกีารตัง้คา่ ระบบจะแสดง N/A ในสว่น Alert Channel ซึง่สามารถท าการตัง้คา่ได ้

โดย 

 
 

3. เลอืกปุ่ ม  ซึง่จะพบหนา้จอส าหรับตัง้คา่เบอรโ์ทรศพัท์ 

 
4. ตัง้คา่เบอรโ์ทรศพัท ์โดยการก าหนดหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีจ่ านวน 10 หลกัตดิตอ่กนั 

จากนัน้กดปุ่ ม  จะพบกบัหนา้จอแสดงขัน้ตอนการลงทะเบยีน
ใชบ้รกิาร Moblile Alert ร่วมกบัเซ็ทเทรด ดงันี ้

 
2.1 กดปุ่ ม Confirm จากนัน้จะไดรั้บ SMS จาก SETTRADE 
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 2.2 ทา่น ตอ้งforward SMS ทีไ่ดรั้บไปหมายเลขเบอร ์ทีร่ะบใุน SMS จากนัน้จะไดรั้บ SMS 

ยนืยันการใหบ้รกิารจากระบบ SETTRADE อกีครัง้ 
 หากตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ จะแสดงเบอรโ์ทรศพัทท์ีไ่ดต้ัง้คา่ไว ้ในสว่น Alert Channel 

 
6.3 Order Alert เงือ่นไขในการสง่ SMS เมือ่ค าสัง่ไดรั้บการจับคู่ 

 Off  ไมส่ง่ SMS ใดๆ 

 Partially สง่ SMS เมือ่สถานะของค าสัง่ไดรั้บการจับคูบ่างสว่น (Partially Matched) 

 Fully สง่ SMS เมือ่สถานะของค าสัง่ไดรั้บการจับคูท่ัง้หมด (Fully Matched) 

6.4 Change Pin        การเปลีย่นรหัสทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย  ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งใหมข่ึน้มาเพือ่ให ้

กรอกและยนืยันรหัสส าหรับการซือ้ขายอนัใหม ่

 
6.5  Change Password การเปลีย่นรหัส Password  ซึง่โปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่งใหมข่ึน้มาเพือ่ใหก้รอก

และยนืยันรหัส Password อนัใหม ่

 
 
6.6 Always-On Mode   บงัคบัใหเ้ครือ่งไมพั่กหนา้จอโดยอตัโนมัต ิ

6.7 User Manual  คูม่อืการใชง้านโปรแกรม 
ค าถามทีพ่บบอ่ย 

 

1. หากมปีญัหาไมส่ามารถเรยีกใชง้านโปรแกรม Streaming ได ้ 
 ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ระบบผา่นอนิเตอรเ์นตได ้2 แบบ 

1. เชือ่มโยงผา่น Wifi โดย  

- เลอืกที ่Setting > Wifi > On   
- คน้หา Wireless Wifi ตามทีพ่ืน้ทีท่า่นอาศยัอยู่  

2.  เชือ่มโยงผา่น เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื ทาง GPRS/EDGE/3G ของบรกิารเครอืขา่ยมอืถอืที่

ทา่นใชง้าน 
 วธิกีารทดสอบการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

เปิด Safari เพือ่ทดลองเขา้เว็บไซตอ์ืน่ๆ เชน่ www.google.com เพือ่ทดสอบวา่ Internet ทีใ่ชง้าน
ไมม่ปัีญหา หากไมส่ามารเรยีกใชง้านเว็บไซตด์งักลา่วได ้แสดงวา่ Internet ทีใ่ชง้านมปัีญหา ใหท้ าการ

เชือ่มตอ่ใหมอ่กีครัง้ หรอืเปลีย่นการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืรายอืน่  
 

2. จะทราบ Firmware version ของเครือ่ง iPhone, iPod Touch หรอื iPad ไดอ้ยา่งไร 

 ทา่นสามารถตรวจสอบ Firmware version ไดโ้ดยมขีัน้ตอนดงันี ้

1.  จากหนา้เมนูหลกัของ ใหเ้ขา้ Settings 
2.  เขา้เมนู General เลอืก About 
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3.  ด ูVersion 

 
3. ตดิต ัง้โปรแกรม Streaming บน iPhone, iPod Touch หรอื iPad อยา่งไร 

 สิง่ทีต่อ้งมสี าหรบัการตดิต ัง้โปรแกรม 

1. เครือ่ง iPhone, iPod Touch หรอื iPad ทีม่ ีFirmware version ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป 
2. โปรแกรม iTunes ของ Apple  

3. สาย sync เพือ่เชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์และ เครือ่ง iPhone,iPod Touch 

4. เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับตดิตัง้โปรแกรม  
  ข ัน้ตอนการตดิต ัง้โปรแกรม ท าได ้2 วธิ ีดงัตอ่ไปนี ้

1. จาก iPhone, iPod Touch หรอื iPad เขา้ไปที ่Apple App Store ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 

1.1. จากหนา้จอหลกั เลอืกที ่App Store 
1.2. พมิพ ์"Settrade" ในชอ่ง search  

1.3. เลอืก "Download" 
2. จาก เครือ่งคอมพวิเตอร  ์เขา้ไปที ่App Store ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 

2.1. เปิดโปรแกรม iTunes 

2.2. พมิพ ์"Settrade" ในชอ่ง search  
2.3. เมือ่เห็นรายการ Settrade Streaming ใหค้ลกิที ่Download เพือ่ Download โปรแกรม  

 
4. หากพบขอ้ความ “A newer version of Settrade Streaming (…) is available. Please 

download the new version. (Your current version is …)” ตอ้งท าอยา่งไร 

 เกดิจากการทีโ่ปรแกรม Streaming มกีารอพัเดทรุ่นใหม ่ซึง่รุ่นเกา่จะไมส่ามารถใชง้านได ้ลกูคา้ตอ้ง

เขา้ App Store เพือ่อพัเกรดเป็นรุ่นใหม่  
 

5. Uninstall โปรแกรม Streaming อยา่งไร 
 การ Uninstall โปรแกรม Streaming ท าไดด้ว้ยวธิดีงัตอ่ไปนี ้

1. กดทีไ่อคอนใดๆ ก็ได ้บนหนา้จอหลกัคา้งไวจ้นกระทัง่ไอคอนทกุอนัสัน่ และเห็นเครือ่งหมาย X 

ทีม่มุซา้ยบนของแตล่ะไอคอน 
2. กดทีเ่ครือ่งหมาย X บนไอคอนของ Streaming 

3. เครือ่งของทา่นจะยนืยันการลบโปรแกรมโดยจะถามวา่ Delete “Streaming” will also delete 

all of its data. 
4. กด Delete เพือ่ยนืยันการลบโปรแกรม 

 
 

 

6. เครือ่งหมาย ! ขึน้ทีก่ารต ัง้คา่ Mobile Alert หมายความวา่อยา่งไร 

 
 

 ยังท าการตัง้คา่ Alert Channel ไมส่มบรูณ์ เนือ่งจากยังไม ่forward SMS ทีไ่ดรั้บไปทีห่มายเลขที่

ระบใุน SMS  
 แกไ้ขโดย 

- forward SMS ทีไ่ดรั้บจาก SETTRADE ไปทีห่มายเลขทีร่ะบใุน SMS 

- หากลบ SMS ดงักลา่วแลว้ ใหท้ าการ Unregistered หมายเลขดงักลา่ว และ Register ใหมอ่กี
ครัง้ 

 

7. หากตอ้งการเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่ าหรบัฟงักช์ ัน่ Mobile Alert สามารถท าได้
หรอืไม ่อยา่งไร 

 ไปยัง Settings และเลอืกปุ่ ม  จะแสดงหมายเลขทีใ่ชง้านอยู ่จากนัน้เลอืก 
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8. พบปญัหาทีเ่กดิจากโปรแกรม Streaming บน iPhone, iPod Touch หรอื iPad และไมส่ามารถ

แกไ้ขเบือ้งตน้ได ้จะแกไ้ขอยา่งไร 
 ตดิตอ่เจา้หนา้ทีโ่บรกเกอรท์ีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่โดยแจง้ขอ้มลูตา่งๆ  ดงันี้ 

- ใช ้iPhone, iPod Touch หรอื iPad รุ่นอะไร 

- Firmware (iOS) version อะไร 
- Jailbreak หรอืไม ่

- ISP (Internet Service Provider, ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต) หรอืเครอืขา่ย GPRS/EDGE/3G ที่

ใชอ้ยู่ 
- พบปัญหาเป็นครัง้แรกหรอืไม่ 

- หากทา่นสามารถจับภาพหนา้จอได ้(กดปุ่ มปิดเครือ่งคา้งไว ้แลว้กดปุ่ ม  Home ดา้นลา่ง หนา้จอ
จะกระพรบิเป็นสขีาวและมเีสยีงถา่ยภาพ ภาพจะบนัทกึไวใ้นโปรแกรม Photos) ใหส้ง่ภาพ

หนา้จอนัน้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่แกไ้ขปัญหาตอ่ไป 
 

 

**************************  


