
1 
 

 

Manual 
New Streaming for PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

สารบญั 
ภาพรวมของโปรแกรม ......................................................................................................................... 4 

1. สว่นแสดง SET Index ........................................................................................................................ 5 

2. สว่นการสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย ..................................................................................................................... 5 

3. เมนู Market ....................................................................................................................................... 6 

4. เมนู Portfolio .................................................................................................................................... 7 

5. All Portfolios .................................................................................................................................... 9 

6. เมนู Quote ....................................................................................................................................... 10 

7. Function Save PIN ....................................................................................................................... 12 

8. เมนู Bids/Offers ............................................................................................................................. 13 

9. เมนู Account Info (โดยรองรบั Account Type บางประเภทเทา่น ัน้) ............................................. 13 

10. เมนู Ticker ............................................................................................................................ 14 

11. การ Sorting ขอ้มูล ................................................................................................................ 16 

12. เมนู Settings ................................................................................................................................... 16 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Streaming for PC เวอรช์ ัน่ใหม ่

 

Streaming for PC เวอรช์ัน่ใหม ่ เป็นโปรแกรมใหมท่ีจ่ะมาทดแทนโปรแกรมเวอรช์ัน่เดมิทีใ่ชง้านอยู ่ ซึง่ส าหรับ 

แนวทางการพัฒนา บรษัิทฯจะตอ่ยอดจากบรกิารทีม่อียู ่ เพือ่ใหต้อบโจทยก์ารใชง้านของนักลงทนุมากขึน้เรือ่ยๆ โดย

เริม่จาก Function ในสว่นของ Derivatives และจะพัฒนา Function เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนสามารถทดแทนการท างานของ

เวอรช์ัน่ปัจจบุนัไดอ้ย่างครบถว้นภายในปีนี ้ 

 

นโยบายของฟังกช์ัน่ทีใ่หบ้รกิารของ Streaming for PC เวอรช์ัน่ใหม ่มดีงันี ้ 

- มุง่เนน้ใหพั้ฒนาและปรับปรุงบรกิารฟังกช์ัน่ทีล่กูคา้ใชบ้อ่ยใหส้ะดวก และง่ายขึน้  

- เพิม่ฟังกช์ัน่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายอนุพันธ ์ใหเ้ขา้ถงึการสง่ซือ้ขายงา่ย ครบถว้น และสะดวก  

- เพิม่การแสดงภาพรวม Portfolio ทัง้หุน้ อนุพันธ ์และกองทนุ (Consolidate Portfolio)  

- การออกแบบทีท่นัสมัย เนน้การปรับการจัดวางการแสดงผลและฟังกช์ัน่การใชง้านใหง้า่ย เพิม่ความคลอ่งตัว  

- พัฒนาดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมัยลา่สดุ เพือ่ตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ และสามารถพัฒนา Function การใช ้

งานใหม่ๆ  ในอนาคต  

- รับฟังความเห็นจากผูใ้ชง้าน เพือ่ปรับการบรกิารใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการสงูสดุของลกูคา้  

 

หมายเหต ุ: ส าหรับฟังกช์ัน่อืน่ๆทีอ่ยู ่Streaming เวอรช์ัน่ปัจจบุนั จะมพีรอ้มใหบ้รกิารประมาณสิน้ปี 2564 หากมี

ความเห็นหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ สามารถให ้Feedback กับทางบรษัิทฯได ้ตามรูปดา้นลา่ง  

 

 

 

ทา่นสามารถรายละเอยีด คูม่อืการใชง้านของ Streaming for PC เวอรช์ัน่ใหมแ่บบละเอยีดไดด้งันี้ 
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ภาพรวมของโปรแกรม 

- สว่นทีแ่สดง SET Index และสว่นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายจะแสดงอยูใ่นทกุหนา้จอ เพือ่อ านวยความสะดวก

กบันักลงทนุในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นของแถบเมน ู

สว่นแสดง SET Index และภาพรวมการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

สว่นของการสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 

สว่นของการแสดงผลเมนู 
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1. สว่นแสดง SET Index 

 

• สามารถดขูอ้มลูราคาของ SET Index, การเปลีย่นแปลงเทยีบกบัราคาเมือ่วาน, ราคา High/Low และภาพรวม

การซือ้ขายของตลาด 

• โดยระบบจะ Default ทีข่อ้มลูของ SET Index ละ SET50 Index  

• นักลงทนุสามารถเลอืกดรูาคา Index อืน่ๆ ไดโ้ดยเลอืกที ่Dropdown 

• แสดง Status การเปิด/ปิดของทกุตลาด    

 

2. สว่นการสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย  

โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื 

 

a. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบปกต ิ(Normal Order) 

ส าหรบับญัชหีุน้ 

o สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายปกตไิด ้ผา่น Tab Place Order  

ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

o สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายปกตไิด ้ผา่น Tab Place Order 

o และเลอืกใชง้าน Stop Order ไดจ้าก Tab นีเ้ชน่กนั โดยการใชง้าน Stop Order ใน Tab นี้ค าสัง่ซือ้

ขายนัน้ๆ หากไมเ่ขา้เงือ่นไข ค าสัง่จะอยูไ่ดถ้งึสิน้วนัของวนัทีท่ าการสง่เทา่นัน้ 

 

b. การสง่ค าส ัง่ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข (Conditional Order) 

 

ส าหรบับญัชหีุน้ 

 

o สามารถตัง้เงือ่นไขการสง่ค าสัง่ไดท้ัง้หมด 3 รูปแบบ คอื Stop Order, Trailing Stop และ Basket 

Order 

o กรณีค าสัง่ยังไมเ่ขา้เงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้: ค าสัง่นัน้จะสามารถคงอยูใ่นระบบไดน้านสดุถงึ 120 วนั โดย

สามารถเลอืกไดจ้ากฟิลล ์Valid 

o สามารถ Filter Order ทีม่กีาร Cancel หรอื Activated เรยีบรอ้ยแลว้ออกจาก List การแสดงผลได ้

เพือ่ความสะดวกในการ Monitor order 
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ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

o สามารถตัง้เงือ่นไขการสง่ค าสัง่ไดท้ัง้หมด 2 รูปแบบ คอื Stop Order และ Basket Order 

o กรณีค าสัง่ยังไมเ่ขา้เงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้: ค าสัง่นัน้จะสามารถคงอยูใ่นระบบไดน้านสดุถงึ 120 วนั โดย

สามารถเลอืกไดจ้ากฟิลล ์Condition Validity 

o กรณีค าสัง่เขา้เงือ่นไขทีต่ัง้ไวแ้ลว้ : เราสามารถเลอืกใหค้ าสัง่อยูใ่นระบบจนถงึไหน ไดจ้ากฟิลล ์

Order Validity 

 

 

3. เมนู Market 

a. สว่นขอ้มูล Realtime : ของหุน้หรอือนุพันธท์ีส่นใจ โดยสามารถเลอืกดจูาก List ทีม่เีตรยีมไวใ้ห ้เชน่ 

Most Active Volume, Most Active Value, Favorite เป็นตน้ 

o โดยสามารถ Add, Edit, Delete Favorite ผ่านหนา้จอสว่นนี้ไดเ้ลย 

 

b. สว่น Mini Quote : แสดงขอ้มลูหุน้หรอือนุพันธร์ายตวั โดยการกรอกชือ่ Symbol ลงไป และระบบจะ

แสดงขอ้มลูราคาซือ้ขายลา่สดุ, มลูคา่ทีม่กีารซือ้ขาย, ราคา High/Low, ราคา Celling/Floor, Average 

Price, ราคาเปิด/ปิดในแตล่ะชว่ง, ปรมิาณและราคาทีม่กีารเสนอซือ้ เสนอขาย, Volume by Price และ 

%Buy/%Sell 

o ส าหรับใน Phase5 จะยังไม่สามารถเรยีกด ูNews ได ้ 
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c. สว่น Ticker : แสดงรายการซือ้/ขายหุน้และอนุพนัธท์ีเ่กดิข ึน้แบบ Realtime 

o สว่นบน : แสดงรายการซือ้/ขายทีเ่กดิขึน้ของระบบหุน้ 

o สว่นลา่ง : แสดงรายการซือ้/ขายทีเ่กดิขึน้ของระบบอนุพันธ ์

o สามารถ Filter Ticker ได ้โดยดตูวัอยา่งการ Filter ไดจ้าก 10.เมนู Ticker (หนา้ 14) 

 

4. เมนู Portfolio  

a. สว่น Portfolio ส าหรบัประเภทบญัชหีุน้ 

ม ี2 Tab คอื 

o Portfolio: แสดงขอ้มลูหุน้ทีม่ใีน Port, ราคา พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

o Deal Summary : ระบบจะแสดงขอ้มลู Deal Summary ของวนันัน้ๆ 

 

b. สว่น Portfolio ส าหรบัประเภทบญัชอีนุพนัธ ์ 

ม ี3 Tab คอื 

o Portfolio Cost : แสดงขอ้มลูอนุพันธท์ีม่ใีน Port, ราคาทีย่ังไม ่Settle พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่

จะไดรั้บ 

o Portfolio Settle : แสดงขอ้มลูอนุพันธท์ีม่ใีน Port, ราคาที ่Settle แลว้ พรอ้มก าไร/ขาดทนุทีค่าดวา่

จะไดรั้บ 

o Deal Summary : ระบบจะแสดงขอ้มลู Deal Summary ของวนันัน้ๆ 
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c. สว่น Mini Quote : แสดงขอ้มลูหุน้หรอือนุพันธร์ายตวั โดยการกรอกชือ่ Symbol ลงไป และระบบจะ

แสดงขอ้มลูราคาซือ้ขายลา่สดุ, มลูคา่ทีม่กีารซือ้ขาย, ราคา High/Low, ราคา Celling/Floor, Average 

Price, ราคาเปิด/ปิดในแตล่ะชว่ง, ปรมิาณและราคาทีม่กีารเสนอซือ้ เสนอขาย 

 

d. สว่น %Unrealized Chart : แสดงเปอรเ์ซ็นก าไร/ขาดทนุของหุน้หรอือนุพันธท์ีม่อียูใ่น Portfolio ใน

รูปแบบกราฟแทง่ เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถด ูPerformance ของหุน้หรอือนุพันธแ์ตล่ะตวัได ้

 
 

e. สว่น Market Value Chart : แสดงสดัสว่นการลงทนุของหุน้หรอือนุพันธท์ีม่อียูใ่น Portfolio เพือ่ให ้

เห็นวา่ปัจจบุนัเรามกีารลงทนุอยูท่ีหุ่น้หรอือนุพันธต์วัไหนมากทีส่ดุ โดยจะแสดง 5 อนัดบัแรก 

 
f. สว่น Account Info เพิม่เตมิ : แสดงขอ้มลูวงเงนิของ Account นัน้ๆ เพือ่เป็นขอ้มูลใหก้ับนักลงทนุ 
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5. All Portfolios 

- แสดงภาพการลงทนุทัง้หมดของนักลงทนุ โดยรวม Portfolio ทัง้หุน้ละอนุพันธ ์(Consolidate Portfolio) 

เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถดกู าไร/ขาดทนุทีข่าดวา่จะไดรั้บจากการลงทนุของตัวเอง  

- โดยสามารถเลอืกทีปุ่่ ม “All Portfolios” เพือ่เขา้ดขูอ้มลู 

- และใน Phase ถัดๆ จะรวม Portfolio Fund เขา้มาเพิม่เตมิ 

 

- สามารถคลกิทีปุ่่ ม “Help” เพือ่ดวูธิกีารค านวนคา่ตา่งๆ ในหนา้ All Portfolios 

- ตวัอยา่งหนา้จอตามดา้นลา่ง 
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6. เมนู Quote  

แสดงขอ้มลู และรายละเอยีดตา่งๆของหุน้หรอือนุพันธ ์เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ ดังนี ้

- ขอ้มลู Realtime แสดงขอ้มลูของหุน้ตวันัน้ๆ แบบ Realtime เชน่ Price, Bids, Offers, Ticker 

 

- ขอ้มลู Historical Data แสดงขอ้มลูยอ้นหลงั 3 เดอืน ของหุน้ตวันัน้ๆ 

 

- ขอ้มลู Financial โดยสามารถเลอืกดขูอ้มลูยอ้นหลงัไดส้งูถงึ 5 ปี 

 



11 
 

- ขอ้มลู Statistic โดยจะแสดงขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี 

 

- ขอ้มลู Underlying (เฉพาะ TFEX เทา่นัน้) 

 

- เพิม่ชอ่งทางการใหส้ะดวกในการดขูอ้มลูเกีย่วกบั symbol ตวันีไ้ดง้า่ยขึน้ : 

I. Add Symbol ไปยัง List Favourite  

II. เขา้ใชง้าน Technical Chart  

III. Stock Info  
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7. Function Save PIN  

โดยปรับใหนั้กลงทนุสามารถ Save PIN ไดส้ะดวกขึน้ และหากท าการ Save PIN เรยีบรอ้ยแลว้จะสามารถใช ้

งานไดต้ลอด Session โดย 

• กด Save PIN บรเิวณ Place Order Zone 

 
 

• กด Save PIN หลงัจาก Place Order ส าเร็จ :  

- โดยจะม ีPopup Suggest ให ้Save PIN หลัง Place Order ส าเร็จ 

- แตห่ากนักลงทนุสามารถกด Don’t Show Me Again ได ้เพือ่ใหไ้มต่อ้งการ Save และไม่

ตอ้งการเจอ Popup อกี ระบบจะไมแ่สดง Popup Suggest ให ้Save PIN อกีใน Session นัน้ 
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8. เมนู Bids/Offers 

แสดงขอ้มลู Bids/Offers และ Ticker ของ List Symbol ทีเ่ลอืก โดยสามารถแบง่ List ไดด้ังนี ้

- Custom List : สามารถเลอืกใส ่Symbol ตามทีส่นใจเพือ่ดขูอ้มลูได ้

- Favorite : แสดงขอ้มูลของ Symbol ทีอ่ยูใ่น List Favorite ทัง้ 5 List 

- รองรับการแสดง 3 Bids/3 Offers และ 5 Bids/5 Offers โดยเลอืกเปลีย่นไดจ้าก Dropdown ตาม

ตวัอยา่งรูปดา้นลา่ง 

 
- รองรับการแสดงขอ้มูล Ticker ของ Symbol นัน้ๆ โดยเลอืกเปลีย่นไดจ้าก 

 

9. เมนู Account Info (โดยรองรบั Account Type บางประเภทเทา่น ัน้) 

แสดงรายละเอยีดของ Account นัน้ๆ เชน่ แสดง profile ของ Account ของ ทา่น เชน่ Trader ทีด่แูลทา่น 

และเรือ่งวงเงนิตา่งๆในการ Trade เชน่วงเงนิ, คา่ Commission และจ านวนเงนิของวนันัน้ๆ 
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10. เมนู Ticker 

แสดงขอ้มลู Ticker ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดย 

- สามารถเลอืกใหแ้สดงเป็น 3 Column หรอื 4 Column ได ้บรเิวณมมุขวาบน 

 

- สามารถ Filter Ticker ตามเงือ่นไขได ้โดยกดปุ่ ม Filter บรเิวณมมุซา้ยบน 

o โดยตอ้งท าการเลอืก Filter by Market ตาม Market ทีส่นใจกอ่นเสมอ 

o หลงัจากนัน้สามารถท าการ Filter สิง่ทีส่นใจเพิม่เตมิไดโ้ดยเลอืก List Favourite ที่

ตอ้งการ 

o ระบบจะท าการแสดงขอ้มลูเฉพาะ Symbol ใน List Favourite ทีอ่ยูใ่น Market นัน้ๆ 

ตวัอยา่งที ่1 

- Favourite 1 ม ีSymbol ทัง้หมด 20 Symbol แบง่เป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter ทัง้ SET,TFEX ตามรูปดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มลู Ticker ของ Symbol 20 Symbol ตามทีม่ใีน List Favourite 1 
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ตวัอยา่งที ่2 

- Favourite 1 ม ีSymbol ทัง้หมด 20 Symbol แบง่เป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter เฉพาะ SET ตามรูปดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มลู Ticker ของ Symbol 15 Symbol ทีเ่ป็น Market Equity เทา่นัน้ 

 

ตวัอยา่งที ่3 

- Favourite 1 ม ีSymbol ทัง้หมด 20 Symbol แบง่เป็น Equity 15 Symbol และ TFEX 5 Symbol 

- เลอืก Filter เฉพาะ TFEX ตามรูปดา้นลา่ง 

- ระบบจะแสดงขอ้มลู Ticker ของ Symbol 5 Symbol ทีเ่ป็น Market TFEX เทา่นัน้ 
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11. วธิกีารใชง้านการ Sorting ขอ้มูลในสว่น Order Status และ Portfolio โดยกดทีรู่ป   มหีลกัการ

ท างานดงันี ้

- กด 1 ครัง้เป็นการ Sorting จากมากไปนอ้ย 

- กด 2 ครัง้เป็นการ Sorting จากนอ้ยไปมาก 

- กด 3 ครัง้เป็นการกลับสู ่Default (ไมม่กีาร Sorting) 

 

 

12. เมนู Settings 

เป็นเมนูส าหรับก าหนดการคา่การท างานตา่งๆของโปรแกรม ซึง่ทา่นสามารถเขา้หนา้ Settings ไดจ้าก 2 

ต าแหน่งคอื  

- บรเิวณแถบเมนูดา้นบน 

- สว่นของการสง่ค าสัง่ ตามรูป  

ซึง่จะสามารถท าการ Settings ได ้2 อย่าง คอื 

- การเปิด/ปิด Confirmation Popup 

- การ Remember Last Order 

หมายเหต ุ: ส าหรับฟังกช์ัน่อืน่ๆ ในเมนู Settings อืน่ๆทีม่กีาร Set ไวท้ี ่Streaming version ปัจจุบนั จะถูก

น ามาใชใ้น Streaming New Version ดว้ยใน Phase ถัดๆไป 

 

***** 


