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Definition- ข้อก าหนดทั่วไป  
         ระบบ Front-Office Integration System (FIS) เป็นระบบที่ใช้ในการรายงานผลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ที่ติดตอ่รับข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ระบบ Front-Office Integration System (FIS) แบ่งลักษณะการแสดงผลออกเป็น 3 ประเภท คือ  
          1. Market Information   แสดงรายงานข้อมลูทัว่ไปของการซือ้ขายหลกัทรัพย์สภาวะตา่งๆของ 
      ตลาดฯ และข้อมลูย้อนหลงัของหลกัทรัพย์  

          2. Investor's Information  แสดงรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับนกัลงทนุเพื่อใช้ในการตดัสนิใจ 
 ลงทนุการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

          3. Trader's Information   แสดงรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมทัง้ข้อมลูนกัลงทนุ (ลกูค้า) และการ
สัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่คอยดแูลบญัชีค้าหลกัทรัพย์ 

 
 

ระบบ FIS มีโปรแกรมแสดงหน้าจอส าหรับผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ  
           1. INVESTOR SYSTEM    แสดง Market Information และ Investor’s Information ส าหรับนกัลงทนุ 
           2. TRADER SYSTEM  แสดง Market Information และ Trader’s Information ส าหรับเจ้าหน้าที่ค้า

หลกัทรัพย์ 
 
 

 คู่มือเล่มนี ้จะอธิบายคุณลักษณะ ,วิธีการใช้งาน และรายละเอียดของข้อมูล   ของแต่ละ
หน้าจอ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

         1. ข้อก าหนดทัว่ไป  แสดงข้อก าหนด และเคร่ืองหมายตา่งๆ  เพื่อใช้ส าหรับอ้างอิงในสว่นถดัไป 
 2. Investor System    อธิบายคณุลกัษณะ และการใช้งานหน้าจอตา่งๆ ส าหรับนกัลงทนุ (Investor) 

 3. Trader System      อ ธิบายคณุลกัษณะ และการใช้งานของหน้าจอที่มีเฉพาะในสว่นของ Trader สว่น
หน้าจอที่มีเหมือนของ Investor ให้ดใูนสว่น Investor System 
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ความหมาย ข้อก าหนด  และ  สัญลักษณ์  ต่างๆ  
1. ข้อก าหนดและเคร่ืองหมายในการใช้เอกสาร 

ตวัอกัษรปกติ  หมายถึง   ค าอธิบายทัว่ไป 
ตวัหนา   ห มายถึง   ข้อความที่แสดงโดยระบบ FIS หรือ ข้อความที่เป็นช่ือเฉพาะ 
ตวัเอน   หมายถึง   ข้อความที่ใช้ในการปอ้นเข้าสูร่ะบบ FIS 
คร่ืองหมายปุ่ มตา่งๆ หมายถึง  ปุ่ มของแปน้พิมพ์ตามตวัอกัษรเช่น คือ ให้กดปุ่ ม F1 ของ                    

                                                                                 แปน้พิมพ์ 
        Shift + F1 คือ ให้กดปุ่ ม Shift และปุ่ ม F1 พร้อมกนั 
        Ctrl + F1 คือ ให้กดปุ่ ม Ctrl และปุ่ ม F1 พร้อมกนั 
        Alt + F1 คือ ให้กดปุ่ ม Alt และปุ่ ม F1 พร้อมกนั 
 

2. ความหมายของสทีี่แสดงบนจอภาพ 
a. ข้อมลูของดชัน ี

สขีาว แสดงวา่  ดชันีของข้อมลูหลกัทรัพย์ ณ ปัจจบุนั ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
สเีขียว แสดงวา่  ดชันีของข้อมลูหลกัทรัพย์ ณ ปัจจบุนั มีคา่มากกวา่ดชันีของข้อมลูวนัท า

การก่อนหน้า 
สแีดง แสดงวา่  ดชันีของข้อมลูหลกัทรัพย์ ณ ปัจจบุนั มีคา่น้อยกวา่ดชันีของข้อมลูวนัท า

การก่อนหน้า 
 

b. ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 
สเีหลอืง  แสดงวา่ หลกัทรัพย์นัน้ยงัไมม่ีการซือ้ขาย 
สขีาว      แสดงวา่     หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่เทา่กบัราคาปิดของวนัท า 

การก่อนหน้า 
สเีขียว แสดงวา่ หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่มากกวา่ราคาปิดของวนัท า

การก่อนหน้า 
สแีดง แสดงวา่ หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่น้อยกวา่ราคาปิดของวนัท า

การก่อนหน้า 
พืน้สเีขียว,ตวัอกัษรสดี า   แสดงวา่   หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่เทา่กบัราคา                  
     ceiling 
พืน้สแีดง,ตวัอกัษรสดี า    แสดงวา่  หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่เทา่กบัราคา  
    Floor 
พืน้สเีทา,ตวัอกัษรสเีขียว  แสดงวา่  หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่มากกวา่ราคา            

ceiling 
พืน้สเีทา,ตวัอกัษรสแีดง   แสดงวา่   หลกัทรัพย์นัน้มีการซือ้ขายด้วยราคาลา่สดุที่น้อยกวา่

ราคา floor               
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c. ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
       สเีหลอืง  ไมม่ีการท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์นี ้
 สขีาว     ราคาที่ท าการซือ้ขายนัน้ มีคา่เทา่กบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
       สเีขียว ราคาที่ท าการซือ้ขายนัน้ มีคา่มากกวา่ราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
       สแีดง ราคาที่ท าการซือ้ขายนัน้ มีคา่น้อยกวา่ราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

d. ข้อมลูปริมาณเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัครัง้ก่อนหน้า 
สขีาว     แสดงวา่   คา่ตวัเลขที่แสดงผลไมม่ีการเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลาช่วงหนึง่ 
สเีขียว   แสดงวา่   คา่ตวัเลขที่แสดงผลนี ้มีคา่มากขึน้ เมื่อเทียบกบัคา่ตวัเลขก่อนหน้านี ้
สแีดง     แสดงวา่   คา่ตวัเลขที่แสดงผลนี ้มีคา่น้อยลง เมื่อเทียบกบัคา่ตวัเลขก่อนหน้านี ้

เนื่องจากมีการ Deal เกิดขึน้ 
สมีว่ง     แสดงวา่   ปริมาณของการเสนอซือ้ หรือเสนอขายลดลง เนื่องจากการถกูยกเลกิค าสัง่ 

e. ข้อมลูรายการซือ้ขาย 
       สฟีา้ แสดงวา่  เป็นรายการซือ้ 
       สชีมพ ู แสดงวา่  เป็นรายการขาย 

f. ข้อมลู News และ Scroll Message 
       สฟีา้ แสดงวา่  เป็นรายการเคาะซือ้ที่ราคาเสนอขาย 
       สชีมพ ู แสดงวา่  เป็นรายการเคาะขายที่ราคาเสนอซือ้ 
       สเีหลอืง แสดงวา่  เป็นรายการเก่ียวกบั Order ที่ติด Approve หรือ ยกเลกิ 
       สขีาว แสดงวา่  เป็นรายการ news และ message ตา่ง ๆ 

g. เคร่ืองหมายแสดงการเคาะซือ้เคาะขาย 
 สีฟ้า แสดงวา่  เป็นรายการเคาะซือ้ที่ราคาเสนอขาย 
  สชีมพ ู แสดงวา่  เป็นรายการเคาะขายที่ราคาเสนอซือ้ 
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Login Investor Menu 
        
                   ในการเข้าใช้ระบบ Investor เพื่อความปลอดภยัของระบบ Investor จะต้องปอ้นคา่หมายเลขประจ าตวั
และรหสัผา่นของ Investor เพื่อตรวจสอบความถกูต้องก่อนเข้าใช้งานในสว่นข้อมลูเฉพาะบคุคล ได้แก่หน้าจอ Key 
Order  และกลุม่หน้าจอ Customer Information  
       

 
        

วิธีการใช้งาน 
          - แสดงเมื่อ เข้าหน้าจอ Customer Confirmation (F9) หรือหน้าจอ Order Entry ( * /- )           

- ในขณะที่แสดงหน้าจอ Login กด [ESC] เพื่อปิดจอ Login  
              - จอภาพจะไมแ่สดงตวัอกัษรท่ีปอ้น PASSWORD  เข้าไป แตจ่ะเป็น " * "  แทน เพื่อเป็นการปอ้งกนั  
          - เมื่อปอ้นเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม [ENTER] ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูต้อง 
          - ถ้ารหสัถกูต้อง จอภาพจะแสดงหน้าจอ Help Menu 
          - ถ้ารหสัไมถ่กูต้องจะปรากฏข้อความบอกความผิดพลาด          
 Input Field(s)    margin required ของหุ้นนัน้ 

LOGIN NAME หมายเลขประจ าตวัของ Investor 

PASSWORD Idf   รหสัผา่น 

AUTO LOGOUT IN คา่ Default เทา่กบั 720 นาที 
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Help Menu 
 
          หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดง Function Key ที่ใช้ในการเรียกดขู้อมลูในหน้าจอตา่งๆ ท่ีต้องการ  
        

 
 

      วิธีการใช้งาน 
          - กดปุ่ ม [F1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
          - กด Function Key ใดๆ ตาม Function Key Menu เพื่อเรียกดหูน้าที่ต้องการ 
          - เลือ่น Mouse ไปท่ีรายช่ือจอแล้ว Click เพื่อเรียกดหูน้าที่ต้องการ 
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Order  Entry 
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Sell Order Entry 
        

     หน้าจอนีใ้ช้เพื่อท าการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

 
 

      วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [-] หรือ [Ctrl]+[S] เพื่อเรียกหน้าจอ Sell Order Entry ที่บริเวณ   EXTEND WINDOW โดยมี 

HEAD LINE เป็นตวัอกัษรสดี าบนพืน้สแีดง ส าหรับสง่ค าสัง่ขายแสดงหน้าจอ Sell Order Entry  
- ปอ้นข้อมลูที่จะท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ ลงในแตล่ะต าแหนง่ และสามารถเลือ่น cursor 

กลบัไปแก้ไขข้อมลูได้โดยจะมีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทกุๆต าแหนง่ 
- เมื่อปอ้นข้อมลูสมบรูณ์แล้ว จะแสดงข้อความที่ INPUT LINE เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั   
- กดปุ่ ม [ENTER] เพื่อท าการสง่ค าสัง่ซือ้ขายนี ้
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL   สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

VOLUME ปริมาณที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

PRICE   ราคาที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

ACCOUNT รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
PUBLISH VOLUME ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้หรือขายในแตล่ะครัง้ 

ONDCONDITION เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

TTF เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 

OT ORDER TYPE 

PIN รหสัผา่นท่ีใช้ในการท าการสง่ order  

 
 SIDE  แสดงรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง   สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง แสดงข้อมลูโดยอตัโนมตัิเมื่อเรียกหน้าจอ    (ไมต้่องปอ้นข้อมลู) 

 
 STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง   สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
                             
 VOLUME    ปริมาณที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง   ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

    
 PRICE     ราคาที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง   ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ACCOUNT ID   รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง   สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER NAME      ช่ือบญัชีลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
  

สทีี่ใช้แสดง   สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง ตวัอกัษร 

 
 ACCOUNT TYPE      ประเภทบญัชีลกูค้าช่ือบญัชีลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
  

สทีี่ใช้แสดง   สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง ช่ือยอ่ Account Type 

 
 BOARD     กระดานของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง   สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง ช่ือยอ่ Board 

 
 PUBLISH    ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 
 

สทีี่ใช้แสดง สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 CONDITION     เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     รายละเอียด 

 
 THAI TRUST FUND     เลขท่ีกองทนุ Thai Trust Fund  
 

สทีี่ใช้แสดง สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     รายละเอียด 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 15 

 ORDER TYPE    ประเภทค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     รายละเอียด 

 
 CEILING PRICE      ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นีส้ามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง       แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 FLOOR PRICE       ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นีส้ามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง       แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SPREAD      ช่วงราคาของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง       แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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Buy Order Entry 
        

หน้าจอนีใ้ช้เพื่อท าการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
       

 
 

   วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม star (*) เพื่อเรียกหน้าจอ BUY ORDER ที่บริเวณ EXTEND WINDOW โดยมี HEAD LINE 
เป็นตวัอกัษรสดี าบนพืน้สฟีา้ ส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ หรือ 
กดปุ่ ม [-] (Gray-Minus) เพื่อเรียกหน้าจอ SELL ORDER ที่บริเวณ EXTEND WINDOW โดยมี 
HEAD LINE เป็นตวัอกัษรสดี าบนพืน้สชีมพ ูส าหรับสง่ค าสัง่ขาย 
- ปอ้นข้อมลูที่จะท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ ลงในแตล่ะต าแหนง่ และสามารถเลือ่น cursor กลบัไป
แก้ไขข้อมลูได้โดยจะมีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทกุๆต าแหนง่ 
- เมื่อปอ้นข้อมลูสมบรูณ์แล้ว จะแสดงข้อความที่ INPUT LINE เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั 
- กดปุ่ ม [ENTER] เพื่อท าการสง่ค าสัง่ซือ้ขายนี ้
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 Input Field (S) 
 

STOCK SYMBOL   สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

VOLUME ปริมาณที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

PRICE   ราคาที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

ACCOUNT รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

PUBLISH VOLUME ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 

CONDCONDITION เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

TTF เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund  

OT ORDER TYPE 

 
 SIDE    รายการสัง่ซือ้ หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงข้อมลูโดยอตัโนมตัิเมื่อเรียกหน้าจอ (ไมต้่องปอ้นข้อมลู) 

 
 STOCK SYMBOL   สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME   ปริมาณที่ท าการสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE     ราคาที่ท าการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ACCOUNT ID   รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
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รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER NAME     ช่ือบญัชีลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 

 ACCOUNT TYPE    ประเภทบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ Account Type 

 

 BOARD        กระดานของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ Board 

 

 PUBLISH    ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 CONDITION        เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      รายละเอียด 

 

 THAI TRUST FUND    เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      รายละเอียด 

 

 ORDER TYPE        ประเภทค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      รายละเอียด 
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 CEILING PRICE    ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นีส้ามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 FLOOR PRICE        ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นีส้ามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สีส้ม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SPREAD            ช่วงราคาของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สีส้ม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/appendix/appendix.html#Spread
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 Cancel Order By Group 
                    

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูทัง้หมดของการท ารายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์  (Order) โดยจะแสดงรายการ 
Order ตามล าดบัเวลาจาก Order ลา่สดุย้อนกลบัไป รายการ Order ที่จะปรากฏให้ เพื่อเตรียมที่จะยกเลกิค าสัง่ซือ้ขาย 
(cancel)  และ สามารถท าการยกเลกิได้ทีละหลาย Order 
          

 
 

      วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [Alt]+[F2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- ปอ้นข้อมลูตามต าแหนง่ตา่งๆ เพื่อให้แสดงรายการ Order ในหน้าจอตามที่ต้องการเทา่นัน้ 

- กดปุ่ ม [TAB] เพื่อเลือ่น cursor ไปยงัต าแหนง่ถดัไป เมื่อสิน้สดุการปอ้นข้อมลูกดปุ่ ม [ENTER] 

 ถ้าต้องการดรูายการ Order ทัง้หมดท่ีมีสทิธ์ิดไูด้ตามสายงาน ให้กดปุ่ ม [ENTER] โดยไมต้่องปอ้นคา่ใดๆ
เลย  

 ถ้าระบรุหสัลกูค้าที่ต าแหนง่ ACCOUNT จะเป็นการขอดรูายการ Order ตามสายงานของกลุม่ 
จากนัน้จะแสดงหน้าจอ VIEW ORDER พร้อมทัง้รายการ Order เฉพาะที่ต้องการเทา่นัน้  
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- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 

- สามารถเลือ่น cursor ขึน้ลงเพื่อไปยงั Order ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ ม [space bar] จะเกิดเคร่ืองหมาย
กากบาทสแีดงหน้า Order นัน้ เพื่อท าการยกเลกิค าสัง่ซือ้ขาย(cancel) และสามารถท าการยกเลกิได้ที
ละหลายๆ Order  

 Input Field (S) 
 

ACCOUNT สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SIDE  รายการสัง่ซือ้ หรือขาย 

PRICE  ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 

 
 ORDER NUMBER    หมายเลขค าสัง่ซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ยกเว้นกรณีที่ติด APPROVE 
ตวัอกัษรเป็นสเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มแทนเลขที่ค าสัง่ซือ้หรือขาย 

 
 SIDE   รายการสัง่ซือ้ หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ยกเว้นกรณีที่ติด APPROVE 
ตวัอกัษรเป็นสเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์ฯนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 PRICE     ราคาที่ท าการซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม หรือ ทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MATCHED    ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 UNMATCH    ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ยงัคงเหลอือยูซ่ึง่ยงัซือ้ หรือขายไมไ่ด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PUBLISH      ก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่เป็นไป

ตามจ านวน publish และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการสัง่ซือ้ขาย 
(publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 

 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ACCOUNT    รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      รหสัของลกูค้าที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

 
 PC    ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทลกูค้า 
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 STATUS   สถานะของ order ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      สถานะของ order ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 

 
 QUOTE    รหสัตอบรับของ order 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      รหสัตอบรับของ order 

 
 T(TTF)     เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย TTF 

 
 SERVICE TYPE    ชนิดของการให้บริการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัอกัษร  
'I' หมายถึง Internet 
'D' หมายถึง Dealer  
'V' หมายถึง Internet  VIP 

 
 
 
 
 
        
 
  
 
 
 
 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 24 

Candle Stick Graph 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูในรูปของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) โดยแสดงข้อมลู ของ
หลกัทรัพย์ที่ต้องการในรูปของแผนภมูิรูปตวั K พร้อมทัง้แสดงเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี และ 
คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี แบบโน้มเข้าและเบี่ยงออก 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [ALT]+[F5] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการ 
- กด key ลกูศรลง หรือขืน้ เพื่อ zoom in , zoom out ตามล าดบั 

- กด key ลกูศรซ้ายขวา เพื่อเลือ่น focus ไปวนัท่ีต้องการ เพื่อให้แสดงรายละเอียดข้อมลูในวนั
นัน้ 

- สามารถใช้ mouse cursor ชีไ้ปท่ีวนัท่ีต้องการ แทนการใช้ key ลกูศรได้ 
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 Input Field(s) 
 

SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK SYMBOL      สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

Colour  สดี า 

Style     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 

 เคร่ืองมือแถบวิเคราะห์ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค มีให้เลอืก 3แบบ เพื่อใช้แสดงใน Graph1 ได้แก่  
- MACD (MOVING AVERAGES CONVERGENCE / DIVERGENCE) หรือ คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ีร่วมทาง / แยกทาง 
- RSI (Relative Strength Index) หรือ ดชันีวดัการแกวง่ตวัของราคาหุ้นเพื่อดสูภาวะการซือ้ / ขายที่มากเกินไป 
- Stochastics หรือ ดชันีวดัการแกวง่ตวัของราคาที่ศกึษาความสมัพนัธ์การเคลือ่นไหวของราคาในช่วงเวลาหนึง่  ๆ กบั
ราคาปิด 
 

Colour  สฟีา้ ชมพ ูเขียว ตามล าดบั 

Style     เป็นแบบ select box ให้เลอืกอยา่งใดอยา่งหน่ืง 

 
 MOVING AVERAGE 
 เป็น check box มีให้เลอืก 4 แบบ เพื่อใช้แสดงใน Graph2 ได้แก่ 
- 5 หรือ GMA5 เพื่อให้แสดงกราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 5 วนั 
- 10 หรือ GMA10 เพื่อให้แสดงกราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 10 วนั 
- 25 หรือ GMA25 เพื่อให้แสดงกราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 25 วนั 
- 75 หรือ GMA75 เพื่อให้แสดงกราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 75 วนั 
 

Colour  สมีว่ง ขาว ชมพ ูฟา้ ตามล าดบั 

Style     เป็นแบบ check box ให้เลอืกได้หลายแบบพร้อมกนั 
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 GRAPH 1  
แสดงกราฟ MACD, RSI หรือ Stochastics อยา่งใดอยา่งหนึง่ที่ได้ set ไว้ใน แถบเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
MASD 
MACD = EMAt - EMAt -1 
โดยที่ EMAt = Exponential moving average = EMAt -1 + SF * ( Pt - EMAt -1 ) 
SF ( Smooth Factor ) = 2 / ( n + 1 ) ; n = จ านวนวนัท่ีต้องการ 
Pt = ราคาปิด 
RSI 
RSI =100 - [ 100 / (1-RS) ] 
โดยที่ RS = คา่เฉลีย่ของจ านวนที่เปลีย่นแปลงเพิ่มชึน้ของราคาปิดใน n วนั หารด้วยคา่เฉลีย่นของ
จ านวนที่เปลีย่นแปลงลดลงของราคาปิดใน n วนั 
 
Stochastics 
Stochastics ={ราคาปิด(วนันี)้ -ราคาต ่าสดุ(ในช่วง n วนั) } / {ราคาสงูสดุ (ในช่วง n วนั) -ราคา
ต ่าสดุ(ในช่วง n วนั)} 

 

Colour  สฟีา้ ชมพ ูเขียว ตามล าดบัชนิดของกราฟ 

Style     กราฟเส้น 

 
 DETAIL  
แสดงรายละเอียดของราคา 
DATE = วนั ที่ท าการซือ้ขายวนัก่อน ๆ 
HIGH = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนั 
OPEN = ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงเช้า 
CLOSE = ราคาปิดของหลกัทรัพย์ 
LOW = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนั  
VOLUME = ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
VALUE = มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
AVERAGE = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์เฉลีย่ 
%BUY = มลูคา่การซือ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
MACD , RSI , Stoch = คา่ MACD หรือ RSI หรือ Stochastics อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่เลอืกไว้ 
EMA5 = คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 5 วนั 
EMA10 = คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 10 วนั 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 27 

EMA25 = คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 25 วนั 
EMA75 = คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 75 วนั 
 

Colour  หลากส ี

Style     ตวัเลข ตวัอกัษร 

 
 TODAY 
แสดงรายละเอียดของราคาในวนันี ้
HIGH = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนั 
LAST = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้ลา่สดุ 
LOW = ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนั  
VOLUME = ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

Colour  สเีหลอืง 

Style     ตวัเลข ตวัอกัษร 

 
 GRAPH2 
แสดงแผนภมูิรูปตวั K และกราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ีของหลกัทรัพย์ที่ต้องการ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
Index Position Bar =  เป็นเส้นท่ีบอกราคาในต าแหนง่ที่ Position Bar อยู ่(โดยสามารถ เลือ่น 

Position Bar ไปทางซ้ายหรือขวา) 
Volume Position Bar =  เป็นเส้นท่ีบอกปริมาณซือ้ขาย และเวลาในต าแหนง่ที่ Position Bar อยู ่(โดย

สามารถ เลือ่น Position Bar ไปทางซ้ายหรือขวา) 
CANDLE STICK Graph  =  แผนภมูิรูปตวั K แสดงการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ ณ เวลา

นัน้ๆ 
GMA5   =  MOVING AVG. GRAPH (5) คือ กราฟคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 5 วนั 

=  ราคาปิดของหุ้นจ านวน 5 วนัคือ ตัง้แตว่นัท่ีต้องการรวมกบัวนัท่ีนบัย้อนขึน้ไป
อีก 4 วนัแล้วหารด้วย 5 (จ านวนวนั) 
( กราฟนีส้ามารถแสดงแบบ GMA10 , GMA25 , GMA75 ได้ แล้วแตจ่ะ set ใน 
check box Moving Avg. ) 

Bar Graph   =  กราฟแทง่ แสดงปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ ณ เวลานัน้ๆ 
 

Colour  สตีามชนิดของกราฟ 

Style     กราฟเส้น และกราฟแทง่ 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 28 

Change Password 
 

หน้าจอนีใ้ช้ในการเปลีย่นรหสัผา่นในการเข้าหน้าจอ LOGIN MENU หรือหน้าจอ SIGN ON 
          

 
 

      วิธีการใช้งาน 
กดปุ่ ม [Shift]+[F9] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้ผู้ใช้จะไมส่ามารถท าการเปลีย่นรหสัได้  
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 Input Field (S) 
 

OLD PASSWORD รหสัผา่น 

NEW PASSWORD รหสัผา่นท่ีต้องการเปลีย่น 

NEW PASSWORD(AGAIN) รหสัผา่นท่ีต้องการเปลีย่น 

- โดยผู้ใช้จะต้องปอ้นรหสัผา่น (PASSWORD) ซึง่การปอ้นข้อมลู ณ ต าแหนง่ PASSWORD นี ้จอภาพ
จะไมแ่สดงตวัอกัษรท่ีปอ้นเข้าไป เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้อื่นเห็น เมื่อปอ้นเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม [ENTER] 
ระบบจะท าการตรวจสอบความถกูต้อง ของรหสัประจ าตวัและรหสัผา่น 

* ถ้ารหสัไมถ่กูต้อง จะปรากฏข้อความบอกความผิดพลาด  

* ถ้ารหสัถกูต้อง ผู้ใช้สามารถปอ้นข้อมลูของรหสัผา่นท่ีต้องการเปลีย่น 

- โดยผู้ใช้จะต้องปอ้นข้อมลูของรหสัผา่นท่ีต้องการเปลีย่น 2 ครัง้ เพื่อให้ผู้ใช้มัน่ใจในข้อมลูของรหสัผา่นท่ี
ต้องการเปลีย่นด้วย โดยข้อมลูของรหสัผา่นท่ีต้องการเปลีย่นที่ปอ้นทัง้ 2 ครัง้นัน้จะต้องเหมือนกนั 
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Hot Key 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงและปอ้นข้อมลูเก่ียวกบัปุ่ มลดักบัหมายเลขบญัชีหรือช่ือยอ่หลกัทรัพย์ที่มีความสมัพนัธ์
กนั เพื่อให้ง่ายตอ่การน าไปใช้ที่หน้าจออื่นๆ 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
 

- กดปุ่ ม [Alt]+[F1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้น ปุ่ มลดั , ช่ือหลกัทรัพย์ 
- ปอ้น ปุ่ มลดั , หมายเลขบญัชีลกูค้า 
- กดปุ่ มลกูศรขึน้ลง เพื่อดขู้อมลู ถ้าข้อมลูมีเกิน 1 หน้า 

 
 Input Field (S) 
 

HOTKEY ปุ่ มลดั 

ACCOUNT หมายเลขบญัชี 

STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
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 HOT KEY ปุ่ มลดั เพื่ออ้างถึง หมายเลขบญัชีลกูค้า หรือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 ACCOUNT ID หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
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Market  Watch 
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Most Active 
        

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ 
 

 
 

      วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F3] จะแสดงข้อความ  
‚1-Most Active 2-Most Active Foreign 3-Most Volatile 4-Most Volume 5-Most Big Lot : ‛ 
- กดปุ่ ม [1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์
สว่นท่ีเหลอืได้ 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้เช่นเดียวกบัหน้าจอ MOST 
ACTIVE STOCKS BY VALUE 

 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/most_val.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/most_f_val.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/most_swing.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/most_vol.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/most_big.htm
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 TOTAL MARKET      มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 STOCK SYMBOL       สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 M_BATH     มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:ล้านบาท) 

 
 PERCENT MARKET       สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์   เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์

ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 HIGH PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง    แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE         ราคาท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE     คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด  

    (LAST TRADE - PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

                  
 PERCENT CHANGE     เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 
                  
 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 36 

Most Active Foreign Stocks by Value 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ส าหรับตา่งประเทศที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ 
 

 
 
     

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F3] จะแสดงข้อความ  

‚1-Most Active 2-Most Active Foreign 3-Most Volatile 4-Most Volume 5-Most Big Lot : ‛  
สามารถกดปุ่ มพิเศษตามหมายเลขเพื่อไปยงัหน้าจอดงักลา่วใน Function Key เดียวกนัได้ 

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn]   เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่น
ที่เหลอืได้ 
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 TOTAL MARKET      มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของตลาดฯ 
                 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 M_BATH       ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:ล้านบาท) 

 
 PERCENT MARKET       สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์  เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์

ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 
  
 AVERAGE PRICE      ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 HIGH PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE     ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE     ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE      คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด  

 (LAST TRADE -   PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่   (หนว่ย:บาท) 
 

 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 
 
                          



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 39 

Most Volatile Stocks 
                 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงระหวา่งราคาการซือ้ขายสงูสดุและราคาต ่าสดุ
(การแกวง่ของราคา)  โดยเรียงตามเปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลง (%SWING) 
          

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F3] จะแสดงข้อความ  

        ‚1-Most Active 2-Most Active Foreign 3-Most Volatile 4-Most Volume 5-Most Big Lot : ‛  
     สามารถกดปุ่ มพิเศษตามหมายเลขเพื่อไปยงัหน้าจอดงักลา่วใน Function Key เดียวกนัได้ 
-     กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn]   เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่น    
    ที่เหลอืได้ 
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 TOTAL MARKET   มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้ตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 STOCK SYMBOL   สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE     ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 HIGH PRICE ราคาซือ้ขายที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE    ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BID PRICE     ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 OFFER PRICE ราคาของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SWING      คา่ความแตกตา่งระหวา่งราคาซือ้ขายที่มีคา่สงูสดุของวนันีก้บัราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุ 

( HIGH - LOW)  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT SWING     เปอร์เซ็นต์ของสดัสว่น SWING กบัราคาปิด ((HIGH - LOW) * 100/(PRIOR)) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 
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Most Active Stocks By Volume 
        
               หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขาย (จ านวนหุ้น) สงูสดุ เรียงจากมากไปน้อย 
          

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F3] จะแสดงข้อความ  

        ‚1-Most Active 2-Most Active Foreign 3-Most Volatile 4-Most Volume 5-Most Big Lot : ‛  
   สามารถกดปุ่ มพิเศษตามหมายเลขเพื่อไปยงัหน้าจอดงักลา่วใน Function Key เดียวกนัได้ 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn]   เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่น

ที่เหลอืได้ 
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 TOTAL MARKET    มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้ตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME   มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE     ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 HIGH PRICE      ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE      ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 BID PRICE     ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE        ราคาของการเสนอขายท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE    ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE     คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
       (LAST TRADE -     PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:บาท) 
 
 PERCENT MARKET    สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์   เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมด 

    ของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 
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Most Active Biglot Stocks 

       
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขาย(จ านวนหุ้น) สงูสดุ เรียงจากมากไปน้อย 
 

 
 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F3] จะแสดงข้อความ  

        ‚1-Most Active 2-Most Active Foreign 3-Most Volatile 4-Most Volume 5-Most Big Lot : ‛  
  สามารถกดปุ่ มพิเศษตามหมายเลขเพื่อไปยงัหน้าจอดงักลา่วใน Function Key เดียวกนัได้ 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn]   เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่น    
  ที่เหลอืได้ 

 
 
 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
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สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 FLAG       เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของ Flag 

 
 BIG LOT DEAL      จ านวน DEAL ของหลกัทรัพย์ที่ TRADE แบบ BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 BIG LOT VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีแ้บบ BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BIG LOT VALUE        มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีแ้บบ BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:ล้านบาท) 

 
 BIG LOT AVERAGE      ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีแ้บบ BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

    
 
 
 
   
 HIGH PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
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สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE        ราคาท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT MARKET        สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์   เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 แบบ Big Lot ทัง้หมด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 
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Market Indicators 
        

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูสรุปสภาวะของทัง้ตลาดฯ  ประกอบด้วยข้อมลูตา่งๆของตลาดฯ และของกลุม่
หลกัทรัพย์ทัง้หมด โดยเรียงข้อมลูตามมลูคา่การซือ้ขายของกลุม่หลกัทรัพย์เทียบกบัมลูคา่รวมของตลาดฯ 
       

 
 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F10] จะแสดง หน้าจอนี ้และสามารถเลอืกปุ่ มพิเศษไปยงัหน้าจอดงันี ้
‚1- Set Market Indicator  2 - Set Daily Quotation  3 - MAI Market Indicator 4 - Market Indicator 
by Sector :‛            

- กดปุ่ ม[PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้วหรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของกลุม่หลกัทรัพย์
สว่นท่ีเหลอืได้ 

- สามารถเลือ่น cursor ไปยงัช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ ม [INSERT] เพื่อเรียกหน้าจอ  
DAILY-QUOTATION   ซึง่จะแสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ในกลุม่นัน้ๆ หากจะกลบัมาหน้า Market 
Indicators ให้กดปุ่ ม [ENTER] 

 

  กลุ่มที่ 1    แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
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 SET INDEX      คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 INDEX CHANGE     คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย (+/-) ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT CHANGE    เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของวนัก่อนหน้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:%) 

 
 HIGH SET INDEX     คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 HIGH CHANGE     คา่เปลีย่นแปลง ของดชันีสงูสดุ ของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 HIGH INDEX PERCENT CHANGE     เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุเมื่อ

เทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย %  (หนว่ย:%) 

 
 HIGH TIME    เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ  
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สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:HH:MM) 

 
 LOW SET INDEX     คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW CHANGE     คา่เปลีย่นแปลง ของดชันีต ่าสดุ ของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW INDEX PERCENT CHANGE       เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ

เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 LOW TIME     เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:HH:MM) 

 

      กลุ่มที่ 2    แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

       
 UP SYMBOL   จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาสงูขึน้  
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 
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 UP VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาสงูขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 DOWN SYMBOL    จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 DOWN VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 UNCHANGED SYMBOL     จ านวนหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงราคาการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 UNCHANGED VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

กลุ่มที่ 3   แสดงปริมาณการซือ้ขาย, มูลค่าการซือ้ขาย, เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ บนกระดานซือ้ขายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
 
 MAIN BOARD VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 
 MAIN BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
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สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN BOARD PERCENT MARKET    สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD เทียบกบั

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 ODD LOT BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 ODD LOT BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ODD LOT BOARD PERCENT MARKET     สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน ODD LOT BOARD        

เทียบกบัมลูคา่ การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 BIG LOT BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
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 BIG LOT BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT BOARD PERCENT MARKET      สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน BIG LOT BOARD 

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 FOREIGN BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 FOREIGN BOARD VALUE   มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 FOREIGN BOARD PERCENT MARKET    สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน FOREIGN 

BOARD เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
ตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 

 
 TOTAL VOLUME    ผลรวมของปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 TOTAL VALUE    ผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 TOTAL PERCENT MARKET      เปอร์เซ็นต์ของผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ  

ซึง่จะเทา่กบั 100 % เสมอ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มและเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 

กลุ่มที่ 4   แสดงรายละเอียดค่าดัชนี, ปริมาณการซือ้ขาย, มูลค่าการซือ้ขายของกลุ่มหลักทรัพย์
ทัง้หมดในตลาดฯ  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

 
 SECTOR SYMBOL     สญัลกัษณ์ของช่ือกลุม่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      สญัลกัษณ์ประจ ากลุม่อตุสาหกรรม 
 
 PRIOR SECTOR INDEX    คา่ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 SECTOR INDEX      คา่ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ 
     

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
     

 SECTOR CHANGE  
คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 SECTOR PERCENT CHANGE    เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบั
ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
 
 SECTOR VOLUME   ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 SECTOR VALUE   มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 

 SECTOR PERCENT MARKET      เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์เมือเทียบกบัมลู 
คา่การซือ้ขายโดยรวมของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
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MAI Market Indicator 
        

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูสรุปสภาวะของทัง้ตลาดฯ ประกอบด้วย ข้อมลูตา่งๆของตลาดฯ และของกลุม่ 
หลกัทรัพย์ทัง้หมด โดยเรียงข้อมลูตามมลูคา่การซือ้ขายของกลุม่หลกัทรัพย์เทียบกบัมลูคา่รวมของตลาดฯ 
    
     

 
 

วิธีการใช้งาน 
 
- กดปุ่ ม [F10] –[3] จะแสดง หน้าจอนี ้และสามารถเลอืกปุ่ มพิเศษไปยงัหน้าจอดงันี ้    

‚1 - Set Market Indicator, 2 - Set Daily Quotation, 3 - MAI Market  Indicator,4 - Market Indicator 
by Sector :‛ 
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  กลุ่มที่ 1   แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

       
 MAI INDEX   คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ MAI 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 MAI INDEX CHANGE   คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ MAIเมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของ 

วนัก่อนหน้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 
 

 
 HIGH MAI INDEX     คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 

 HIGH CHANGE     คา่เปลีย่นแปลง ของดชันีสงูสดุ ของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 HIGH INDEX PERCENT CHANGE     เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ

เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
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 HIGH TIME    เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:HH:MM) 

 
 LOW MAI INDEX     คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW CHANGE   คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุเมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW INDEX PERCENT CHANGE       เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ

เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:% ) 

 
 LOW TIME    เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:HH:MM) 
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กลุ่มที่ 2   แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

       
 UP SYMBOL    จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาสงูขึน้  

               

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 UP VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาสงูขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 DOWN SYMBOL    จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 DOWN VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 UNCHANGED SYMBOL     จ านวนหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงราคาการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 UNCHANGED VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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กลุ่มที่ 3 แสดงปริมาณการซือ้ขาย, มูลค่าการซือ้ขาย, เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
บนกระดานซือ้ขายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

 
 MAIN BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN BOARD VALUE     มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN BOARD PERCENT MARKET     สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD เทียบกบั  

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 

 
 ODD LOT BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 ODD LOT BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ODD LOT BOARD PERCENT MARKET สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน ODD LOT BOARD        

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น   
เปอร์เซ็นต์ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 

 
 BIG LOT BOARD VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 BIG LOT BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT BOARD PERCENT MARKET    สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน BIG LOT BOARD 

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 FOREIGN BOARD VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 FOREIGN BOARD VALUE   มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 FOREIGN BOARD PERCENT MARKET     สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน FOREIGN BOARD  

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
               
 TOTAL VOLUME    ผลรวมของปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL VALUE   ผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 TOTAL PERCENT MARKET     เปอร์เซ็นต์ของผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ    ซึง่

จะเทา่กบั 100 % เสมอ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มและเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 PRIOR SECTOR INDEX    คา่ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และมี COMMA (,) 
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Market Indicators By Sector 
        

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูสรุปสภาวะของทัง้ตลาดฯ ประกอบด้วยข้อมลูตา่งๆของตลาดฯ และของกลุม่
หลกัทรัพย์ทัง้หมด    โดยเรียงข้อมลูตามมลูคา่การซือ้ขายของกลุม่หลกัทรัพย์เทียบกบัมลูคา่รวมของตลาดฯ 

 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F10] – [4] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [ PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ  [PgDn]    เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป   ของกลุม่

หลกัทรัพย์สว่นท่ีเหลอืได้ 
- สามารถเลือ่น cursor ไปยงัช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ ม  [INSERT] เพื่อเรียกหน้าจอ DAILY-  

QUOTATION   ซึง่จะแสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ในกลุม่นัน้ๆ หากจะกลบัมาหน้า Market Indicators ให้กด
ปุ่ ม [ENTER] 
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     กลุ่มที่ 1   แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

 
 SET INDEX   คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 INDEX CHANGE    คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT CHANGE   เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของวนัก่อนหน้า 

         

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 

       
 HIGH SET INDEX    คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 HIGH CHANGE   คา่เปลีย่นแปลง ของดชันีสงูสดุ ของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 HIGH INDEX PERCENT CHANGE    เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุเมื่อ

เทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
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 HIGH TIME    เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุ  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:HH:MM) 

 
 LOW SET INDEX     คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW CHANGE     คา่เปลีย่นแปลง ของดชันีต ่าสดุ ของตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW INDEX PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุเมื่อ

เทียบกบัวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย%(หนว่ย:%) 
 
 LOW TIME    เวลาที่คา่ดชันีของตลาดหลกัทรัพย์ต ่าสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขชัว่โมงและนาที 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:HH:MM) 
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     กลุ่มที่ 2    แสดงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

 
 UP SYMBOL      จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาสงูขึน้  
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 UP VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาสงูขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 DOWN SYMBOL    จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายและปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 

 
 DOWN VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่มีการปรับราคาต ่าลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 UNCHANGED SYMBOL      จ านวนหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงราคาการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนหลกัทรัพย์ 
 
 UNCHANGED VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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กลุ่มที่ 3    แสดงปริมาณการซือ้ขาย, มูลค่าการซือ้ขาย  ,  เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซือ้
ขายหลักทรัพย์ บนกระดานซือ้ขายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้ 
 
 MAIN BOARD VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN BOARD VALUE       มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN BOARD PERCENT MARKET     สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD เทียบกบั

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 ODD LOT BOARD VOLUME   ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 ODD LOT BOARD VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น ODD LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ODD LOT BOARD PERCENT MARKET   สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน ODD LOT BOARD 

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 
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 BIG LOT BOARD VOLUME   ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 BIG LOT BOARD VALUE     มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT BOARD PERCENT MARKET       สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน BIG LOT BOARD  

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 

 
 FOREIGN BOARD VOLUME   ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง       แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 FOREIGN BOARD VALUE   มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น FOREIGN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 FOREIGN BOARD PERCENT MARKET     สดัสว่นของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์บน FOREIGN BOARD   

เทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
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 TOTAL VOLUME    ผลรวมของปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL VALUE    ผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 TOTAL PERCENT MARKET      เปอร์เซ็นต์ของผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของตลาดฯ    

     ซึง่จะเทา่กบั 100 % เสมอ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย (+/-) ,  ตวัเลขจ านวนเต็มและเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 

กลุ่มที่ 4   แสดงรายละเอียดค่าดัชนี, ปริมาณการซือ้ขาย, มูลค่าการซือ้ขายของกลุ่ม
หลักทรัพย์ทัง้หมดในตลาดฯ  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้ 

 
 SECTOR SYMBOL   สญัลกัษณ์ของช่ือกลุม่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      สญัลกัษณ์ประจ ากลุม่อตุสาหกรรม 

 
 PRIOR SECTOR INDEX    คา่ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และมี COMMA (,) 

 
 SECTOR INDEX    คา่ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และมี COMMA (,) 
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 SECTOR CHANGE     คา่เปลีย่นแปลงของดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์    เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์
เมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 SECTOR PERCENT CHANGE     เปอร์เซ็นต์ของการเปลีย่นแปลงของดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์   เมื่อเทียบกบั

ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย %(หนว่ย:%) 

 
 SECTOR VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 SECTOR VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 SECTOR PERCENT MARKET      เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบั

มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย% (หนว่ย:%) 
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GAINER / LOSER  
 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 10 อนัดบั 

และลดลง 10 อนัดบั เมื่อเทียบกบัราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน โดยแบง่การแสดงข้อมลูบนจอภาพออกเป็น 2 
สว่นสว่นบนแสดงข้อมลูหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายเพิ่มขึน้ ( GAINER) และ สว่นลา่งแสดงข้อมลูของ
หลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลดลง (LOSER) 

 

 
     

  วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F4] จะแสดงข้อความ   
 ‚1-Top Gainer / Losser 2-Top Gainer / Losser Foreign 3-Top Gainer / Losser  PreOpen : " 

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่นท่ี
เหลอื 

- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 
            [1] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS 
            [2] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS FOREIGN 
  [3] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS  PREOPEN 
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 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME        ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE       ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 HIGH PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BID PRICE        ราคาของการเสนอซือ้ท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE        ราคาของการเสนอขายท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 73 

 LAST TRADE        ราคาท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE     คา่ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีเ้มื่อ

เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่    (หนว่ย:บาท) 

 
 %CHANGE       เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์เมื่อเทียบ           

กบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่   (หนว่ย:%) 
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TOP GAINER / LOSER FOREIGN STOCKS 

 
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

10 อนัดบั และลดลง 10 อนัดบั เมื่อเทียบกบัราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน โดยแบง่การแสดงข้อมลูบนจอภาพ
ออกเป็น 2 สว่นสว่นบนแสดงข้อมลูหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายเพิ่มขึน้ (GAINER) และ สว่นลา่งแสดง
ข้อมลูของหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลดลง (LOSER)        

 

 
 
วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F4] จะแสดงข้อความ  

        ‚1-Top Gainer / Losser 2-Top Gainer / Losser Foreign 3-Top Gainer / Losser PreOpen : "  
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้วหรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของหลกัทรัพย์ที่เหลอื 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้  

          [1] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS 
   [2] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS FOREIGN 
          [3] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS PREOPEN 
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         กลุ่มบน    แสดงหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้มากที่สดุ  
          เมื่อเทียบกบัราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 

กลุ่มล่าง   แสดงหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่ลดลงมากที่สดุ  
         เมื่อเทียบกบัราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 STOCK        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 VOLUME        ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 AVERAGE RRICE        ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 HIGH PRICE    ราคาซือ้ขายที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 LOW PRICE    ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BID PRICE        ราคาของการเสนอซือ้ท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 OFFER PRICE        ราคาของการเสนอขายท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

  
 LAST TRADE        ราคาท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE        คา่ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้

เมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์

เมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 
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TOP PREOPEN GAINERS/LOSSERS 

        
              หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงของราคาที่คาดวา่จะเปิด  (PreOpen) ที่เพิ่มขึน้ 
10 อนัดบั และลดลง 10 อนัดบั เมื่อเทียบกบัราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน โดยแบง่การแสดงข้อมลูบนจอภาพ
ออกเป็น 2 สว่น โดยสว่นบนแสดงข้อมลูหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายเพิ่มขึน้ ( GAINER) และ สว่นลา่ง
แสดงข้อมลูของหลกัทรัพย์ที่มีคา่เปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลดลง (LOSER) 
        

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F4] จะแสดงข้อความ  

‚1-Top Gainer / Losser 2-Top Gainer / Losser Foreign 3-Top Gainer / Losser PreOpen : "  
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์ที ่

เหลอื 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้  

            [1] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS 
            [2] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS FOREIGN 
            [3] - หน้าจอ TOP GAINERS / LOSSERS PREOPEN 
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 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME        ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 HIGH PRICE       ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายท่ีมคีา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BID PRICE        ราคาของการเสนอซือ้ท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE        ราคาของการเสนอขายท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 OPEN PRICE        ราคาท่ีเป็นราคาท่ีคาดวา่จะเปิดท่ีท าการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE         คา่ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นี ้

เมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์

เมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:%) 
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Daily Quotation 
        

         หน้าจอนีท้ าหน้าที่สรุปข้อมลูของหลกัทรัพย์ทกุตวัในตลาดฯ  โดยแบง่ตามกลุม่หลกัทรัพย์ แตล่ะในแตล่ะกลุม่
เรียงล าดบัรายช่ือหลกัทรัพย์ตามตวัอกัษร 

 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F10-2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นช่ือหลกัทรัพย์ในกลุม่ที่ต้องการ หรือปอ้นช่ือกลุม่ที่ต้องการ 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
 

 Input Field (s) 
 

SECTOR SYMBOL สญัลกัษณ์ของกลุม่หลกัทรัพย์ 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
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กลุ่มที่ 1    แสดงดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์, ค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์, มูลค่า
และปริมาณการซือ้ขายของกลุ่มหลักทรัพย์   ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

       
 SECTOR NUMBER   เลขที่ของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 SECTOR SYMBOL     ช่ือของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือของกลุม่ของหลกัทรัพย์ 

 
 PRIOR SECTOR INDEX    ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และมี COMMA (,) 

 
 SECTOR INDEX    ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และมี COMMA (,) 

 
 SECTOR CHANGE INDEX       คา่ความเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่ 

หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT SECTOR CHANGE INDEX    เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบั

ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัท าการก่อน    
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 SECTOR VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 SECTOR VALUE    มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของกลุม่หลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่มี COMMA (,) 

 
กลุ่มที่ 2  แสดงรายละเอียดการซือ้ขายโดยทั่วไปของหลักทรัพย์แต่ละตัว  ซึ่งประกอบด้วย 

รายละเอียดดังนี ้
 
 STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 HIGH PRICE    ราคาซือ้ขายที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE    ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PRIOR PRICE    ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 LAST TRADE    ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE     คา่ความเปลีย่นแปลงของราคาปิดของหลกัทรัพย์ในวนันีเ้มื่อเทียบกบัราคาปิด  

เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-) และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT CHANGE     เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-) และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่  (หนว่ย:%) 

 
 AVERAGE PRICE     ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 VOLUME     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 VALUE   มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่มี COMMA(,) 
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Transaction By Time 
        
         หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์นี ้โดยแสดงปริมาณ , ราคาในแตล่ะ
เวลาที่มีการตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์   เรียงตามเวลาที่เกิดการซือ้ขายจากครัง้ลา่สดุย้อนกลบัไป 
        

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F6-1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการทราบข้อมลูแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของหลกัทรัพย์สว่นท่ี

เหลอืได้ 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

FORM ช่วงเวลาเร่ิมต้นท่ีขอดรูายการ 

TO ช่วงเวลาสิน้สดุที่ขอดรูายการ 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 LAST TRADE       ราคาท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่   100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE      คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
           (LAST TRADE -   PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่   (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่       (หนว่ย:%) 

 
 AVERAGE PRICE          ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 TOTAL VALUE        มลูคา่ของหลกัทรัพย์นีท่ี้ท าการซือ้ขายรวมทัง้หมดในตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL VOLUME        ปริมาณของหลกัทรัพย์นีท่ี้ท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 VOLUME        ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้ขาย ณ เวลาท่ีนัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูการเคาะซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

                 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้ขาย ณ เวลานัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง       แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TIME        เวลาท่ีท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูการเคาะซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มเป็น ชัว่โมง:นาที:วินาที    (หนว่ย:เวลา) 
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Transaction By Price 
 

            หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์  โดยแสดงปริมาณ , ราคา, มลูคา่ที่
ท าการซือ้ขาย และจ านวน deals ที่เกิดขึน้ในแตล่ะราคา เรียงตามราคาการซือ้ขายที่เกิดขึน้จากมากไปน้อย โดยแสดง
ข้อมลูแยกเป็น 3 สว่นคือ ข้อมลูการซือ้ขายแตล่ะราคา, ข้อมลูเฉพาะด้านซือ้ และข้อมลูเฉพาะด้านขาย 
        

 
 

             วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F6-2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการทราบข้อมลูแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์สว่นท่ี

เหลอืได้ 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
     

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

           
 LAST TRADE     ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE       คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท(หนว่ย:บาท) 

               
 PERCENT CHANGE       เปอร์เซน็ต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2   ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:Percent) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PRICE     ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท      (หนว่ย:บาท) 
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 TOTAL VOLUME     ปริมาณโดยรวมที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL VALUE         มลูคา่โดยรวมท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL DEAL       จ านวน deal ทัง้หมดเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย : จ านวน Deal) 

 
 BUY VOLUME        ปริมาณท่ีเกิดจากการซือ้หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BUY VALUE        ปริมาณท่ีเกิดจากการซือ้หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

                 
 BUY DEAL        จ านวน deal ที่เกิดจากการซือ้หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย : จ านวน Deal) 

 
 SELL VOLUME        ปริมาณท่ีเกิดจากการขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 SELL VALUE        มลูคา่ท่ีเกิดจากการขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SELL DEAL        จ านวน deal ที่เกิดจากการขายหลกัทรัพย์ 
   

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย : จ านวน Deal) 
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Summary Transaction By Time 
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์นี ้โดยแสดงปริมาณ, ราคาในแตล่ะ 

เวลาที่มีการตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ เรียงตามเวลาที่เกิดการซือ้ขายจากครัง้ลา่สดุย้อนกลบัไป โดยในหน้าจอนีจ้ะรวม
ปริมาณ การซือ้ขาย ในเวลาเดียวกนั ราคาเดียวกนั 

 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F6] จะแสดงข้อความ ‚1-Transaction by Time 2-Transaction by Price 3-Summary 
Transaction by Time 4-Total Transection By Period : ‛ 

- กดปุ่ ม [3] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของหลกัทรัพย์สว่น
ที่เหลอืได้ 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_pri.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_sum_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_sum_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/trans_period.htm
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
     

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

           
 LAST TRADE     ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE       คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด (LAST 

TRADE - PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2   ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:บาท) 

               
 PERCENT CHANGE       เปอร์เซน็ต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2   ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:Percent) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 END TIME-START TIME       ชว่งเวลาท่ีท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มเป็น ชัว่โมงซนาท:ีวินาท ี(หนว่ย:เวลา) 

 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้ขาย ณ เวลานัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์รวมท่ีท าการซือ้ขาย ณ เวลานัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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Transaction By Period 
หน้าจอนีใ้ช้เพื่อขอดขู้อมลูการซือ้ - ขายหุ้น เป็นช่วงเวลา  

 

  

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F6] จะแสดงข้อความ ‚1-Transaction by Time 2-Transaction by Price 3-Summary 
Transaction by Time 4-Total Transection By Period : ‛ 

- กดปุ่ ม [4] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- ปอ้นข้อมลูตามต าแหนง่ตา่งๆ เพื่อให้แสดง ข้อมลู รายการ ซือ้ - ขาย หุ้น เป็นช่วงเวลา 

- แล้วกดปุ่ มยืนยนั 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_pri.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_sum_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/tran_sum_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/trans_period.htm
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

FORM ช่วงเวลาเร่ิมต้นท่ีขอดรูายการ 

TO ช่วงเวลาสิน้สดุที่ขอดรูายการ 

 
 LAST TRADE     ราคาซือ้ขายลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE       คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด (LAST 

TRADE - PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2   ต าแหนง่(หนว่ย:บาท) 

               
 PERCENT CHANGE       เปอร์เซน็ต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2   ต าแหนง่ (หนว่ย:Percent) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 FORM       แสดง ช่วงเวลาเร่ิมต้นเพื่อขอดรูายการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงรูปแบบ ชัว่โมง / นาที / วินาที ( HH / MM / SS) 
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 TO        แสดง ช่วงเวลาสิน้สดุเพื่อขอดรูายการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงรูปแบบ ชัว่โมง / นาที / วินาที ( HH / MM / SS) 

 
 MAIN VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นท่ีกระดานหลกั ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN AVERAGE PRICE      แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดานหลกั ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN CURRENT VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นท่ีกระดานหลกั ตลอดทัง้วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN CURRENT AVERAGE PRICE     แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดานหลกั ตลอดทัง้วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นท่ีกระดาน Big Lot ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
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 BIG LOT AVERAGE PRICE     แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดาน Big Lot ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT CURRENT VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นท่ีกระดาน Big Lot ตลอดทัง้วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BIG LOT CURRENT AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดาน Big Lot ตลอดทัง้

วนั 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ODD LOT  VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดาน Big Lot ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ODD LOT AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดาน Big Lot ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ODD LOT CURRENT VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นท่ีกระดาน Big Lot ตลอดทัง้วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ODD LOT CURRENT AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นท่ีกระดาน Big Lot ตลอดทัง้

วนั 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 TOTAL VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นของทกุกระดาน ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นของทกุกระดาน ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL CURRENT VOLUME       แสดง ปริมาณซือ้ - ขาย หุ้นของทกุกระดานตลอดทัง้วนั  
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL CURRENT AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้นของทกุกระดานตลอดทัง้วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOCAL+FOREIGN VOLUME       แสดงผลรวม ปริมาณการซือ้ - ขาย หุ้น(หุ้น Local, หุ้น Foreign) ของทกุ

กระดาน ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 LOCAL+FOREIGN AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้น(หุ้น Local, หุ้น Foreign) ของ

ทกุกระดาน ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 LOCAL+FOREIGN CURRENT VOLUME       แสดงผลรวม ปริมาณการ ซือ้ - ขาย หุ้น(หุ้น Local, หุ้น    
Foreign) ของทกุกระดาน ตลอดทัง้วนั 

 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 LOCAL+FOREIGN CURRENT AVERAGE PRICE   แสดง ราคาเฉลีย่ของการซือ้ - ขายหุ้น (หุ้น Local, หุ้น 

Foreign) ของทกุกระดาน ตลอดทัง้วนั 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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View Odd Lot Board 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูบ่นกระดาน ODD LOT โดยที่สามารถเลอืกดเูฉพาะ 
ข้อมลู ท่ีต้องการ ให้แสดงได้        

 
   
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F7-1 ] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้ 
- ปอ้นช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการ  

        -      ปอ้นข้อมลูตามต าแหนง่ตา่งๆ เพื่อให้แสดงในหน้าจอ VIEW ODD LOT BOARD ตามที่ต้องการเทา่นัน้ 
-     กดปุ่ ม [TAB] เพื่อเลือ่น cursor ไปยงัต าแหนง่ถดัไป เมื่อสิน้สดุการปอ้นข้อมลูกดปุ่ ม [ENTER] 
-      แตถ้่าต้องการดรูายการหลกัทรัพย์ทัง้หมดบนกระดาน ODD LOT ให้กดปุ่ ม [ENTER] โดยไมต้่องปอ้น            
คา่ใดๆเลย จากนัน้จะแสดงหน้าจอ VIEW ODD LOT BOARD พร้อมทัง้ข้อมลูหลกัทรัพย์เฉพาะที่ต้องการ
เทา่นัน้ โดยที่ข้อมลูจะเรียงล าดบัดงันีค้ือ STOCK , SIDE , PRICE โดยเฉพาะ SIDE มีการเรียงล าดบัดงันีค้ือ 
 

ด้านขาย จะท าการจากราคาน้อยที่สดุไปมากที่สดุ 
ด้านซือ้ จะท าการจากราคามากที่สดุไปน้อยที่สดุ 
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เพื่อให้เห็นราคาเสนอซือ้และขายที่ใกล้เคียงกนัอยูใ่กล้กนั 
-      กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี   
เหลอืได้ 
-     สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 
[1] - หน้าจอ ODD LOT BOARD 
[2] - หน้าจอ BIG LOT BOARD 
[3] - หน้าจอ BIG LOT BOARD BY TIME 
[4] - หน้าจอ TOP ODD LOT 

 
 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

STATUS สถานะหลกัทรัพย์ 

SIDE รายการสัง่ซือ้หรือสัง่ขาย 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 SIDE     แสดงรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 

                       B - Buy รายการสัง่ซือ้ 
                       S - Sell รายการสัง่ขาย 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      รายการสัง่ซือ้ หรือขาย 
B - Buy รายการสัง่ซือ้ 
S - Sell รายการสัง่ขาย 

 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย :บาท) 

 
 VOLUME        ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd_top.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
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สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MATCHED          ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 STATUS        สถานะหลกัทรัพย์ แบง่ออกเป็น 

                                 O - รอการซือ้ขาย 
 M - ซือ้ขายเรียบร้อยแล้ว 
 X - ถกูยกเลกิ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      สถานะของ order ที่สัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#side
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View Big Lot Board 
  หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์บนกระดาน BIG LOT ซึง่เป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่มี
ปริมาณ มากๆ โดยเรียงล าดบัตามช่ือหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้แสดงรายการซือ้ขายบนกระดานหลกั (MAIN BOARD) เพื่อ
เปรียบเทียบด้วย 

 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F7] จะแสดง ‚1-View Odd Lot 2-Big Lot 3-Big Lot by Time 4-Top Odd Lot : ‛ 
- กดปุ่ ม [2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของข้อมลูสว่นท่ี
เหลอื 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบักบัหน้าจอ ODD LOT 
BOARD 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd_top.htm
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 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 VALUE        มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 DEAL     จ านวน DEAL ทัง้หมดของหลกัทรัพย์นีท้ี่เกิดขึน้ใน BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:จ านวน DEAL) 

 
 AVERAGE PRICE    ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น BIG LOT BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN VOLUME       ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN VALUE       มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 MAIN AVERAGE PRICE       ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT MARKET       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ขายทัง้หมดของหุ้นนี ้เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็น เทียบกบั

ปริมาณการซือ้ขายของทัง้ตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL VOLUME       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ขายทัง้หมดของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 TOTAL AMOUNT      รวมมลูคา่การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 TOTAL TRADE     จ านวนครัง้ที่เกิดรายการซือ้ขาย หรือ DEAL 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข 

 
 TOTAL CANCLE     จ านวนครัง้ที่เกิดรายการยกเลกิการซือ้ขาย หรือ CANCEL 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข 
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View Big Lot By Time 
  หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์บนกระดานรายใหญ่เรียงตามช่ือหลกัทรัพย์และเวลา 
 

  
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F7] จะแสดง ‚1-View Odd Lot 2-Big Lot 3-Big Lot by Time 4-Top Odd Lot : ‛ 

- กดปุ่ ม [3] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของข้อมลูสว่นท่ี
เหลอื 

- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบักบัหน้าจอ ODD LOT 
BOARD 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_big_time.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_odd_top.htm
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 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 TIME    เวลาที่มีการซือ้ขาย Order นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มเป็น ชัว่โมง:นาที:วินาท ี(หนว่ย:เวลา) 

 
 VOLUME     ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
  PRICE    ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 AMOUNT    มลูคา่การซือ้ขายของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:บาท) 
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View Top Odd Lot 
  หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดราคาของหลกัทรัพย์ที่ต้องการทราบข้อมลู ราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ 3 
ราคา และราคาซือ้ขาย 7 ครัง้สดุท้ายของหลกัทรัพย์ที่ต้องการทราบข้อมลูบนกระดาน Odd Lot 
 

 

 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F7] จะแสดงข้อความเพื่อให้เลอืก menu ยอ่ยที่ด้านลา่ง 
- กดปุ่ ม [4] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการ 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK NAME     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 
 BID VOLUME     ปริมาณเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูปริมาณเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัครัง้ก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BID PRICE     ราคาเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE      ราคาเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER VOLUME      ปริมาณเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close_Limit
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 CEILING PRICE       ราคาสงูสดุที่สามารถซือ้ขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 FLOOR PRICE       ราคาต ่าสดุที่สามารถซือ้ขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 HIGH PRICE       ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE     ราคาซือ้ขายลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 AVERAGE PRICE    ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 MAIN VOLUME       จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MAIN DEAL        จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:จ านวน deal) 

  
 ODD VOLUME     จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน ODD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ODD DEAL      จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน ODD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:จ านวน deal) 

 
 VOLUME      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย ณ เวลาที่นัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูการเคาะซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย ณ เวลานัน้ๆ  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Deal_Side
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 TIME      เวลาที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูการเคาะซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) (หนว่ย:เวลา HH:MM:SS) 
 
  

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Deal_Side
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  View News 
                    
      หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูของหวัข้อขา่วที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ  ในตลาดฯ สามารถดขูา่วได้ทัง้ปัจจบุนั 
และในอดีต โดยที่ขา่วลา่สดุจะอยูด้่านบน   ถ้าสนใจขา่วใด ๆ ก็สามารถดรูายละเอียดของขา่ว (News Story) ได้ 
 
จอ News Story                

 
        

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F8] จะแสดง "1-View News ,2-System Message, 3-Advertisment: " 
- กดปุ่ ม [1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการ โดยสามารถปอ้นช่ือหลกัทรัพยเพื่อดขูา่วเฉพาะหลกัทรัพย์ หรือ 
SET เพื่อดขูา่วที่มาจากตลาด ฯ แตถ้่าไมร่ะบช่ืุอหุ้นจะแสดงขา่วของทกุหลกัทรัพย์ในวนัปัจจบุนั 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษ เพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ ดงันี ้
[1] - View News 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_news.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_adm.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_adver.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_news.htm
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[2] - System Message 
[3] - Advertisment 
- กรณีที่ต้องการดรูายละเอียดของขา่วให้เลือ่น cursor ไปยงัขา่วที่สนใจ แล้วกดปุ่ ม [INSERT] เพื่อเข้าสู้
หน้าจอ NEW STORY หรือ น า mouse ไป Click ที่ขา่วที่สนใจ 

 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ / SET 

 
ถ้าต้องการ Copy ขา่วที่เปิดอยู ่ออกไป edit / save / print สามารถท าได้ง่ายๆโดย เลือ่น mouseไปท่ีรูป

สญัลกัษณ์  แล้ว Click mouse   ซ้าย ระบบจะ Copy เนือ้ขา่วออกไปเปิดใน program editor ของ windows ให้ทนัที 
 DATE       วนัท่ีเกิดขึน้ของขา่ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงในรูปแบบ วนั/เดือน/ปี (DD/MM/YY) 

 
 TIME        เวลาที่เกิดขึน้ของขา่ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพอูอ่น 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงในรูปแบบ HH:MM 

 
 STOCK SYMBOL       สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 SOURCE        แหลง่ที่มาของขา่ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 
 
 NEWS HEADLINE       หวัข้อของขา่ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_adm.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_adver.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/view_story.htm
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View Advertisement 
        

            หน้าจอนีท้ าหน้าท่ีแสดงรายการโฆษณา(Advertisement)    ท่ีเกิดขึน้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

 
     

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F8-3] จะแสดง "1-View News ,2-System Message, 3-Advertisment:  
- ปอ้นข้อมลูตามต าแหนง่ตา่งๆ เพื่อให้แสดงในหน้าจอ VIEW ADVERTISEMENT ตามที่ต้องการเทา่นัน้ 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn]  เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไปของหลกัทรัพย์สว่นท่ี 

เหลอืได้ 
- แตถ้่าต้องการดรูายการโฆษณาทัง้หมดให้กดปุ่ ม [ENTER]  โดยไมต้่องปอ้นคา่ใดๆเลย จากนัน้จะแสดง 

หน้าจอ VIEW ADVERTISEMENT  พร้อมทัง้ข้อมลูที่ต้องการเทา่นัน้ 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้เช่นเดียวกบัหน้าจอ VIEW NEWS  
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

BOARD กระดานหลกัทรัพย์ 
 
 SIDE       กระดานหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัอกัษร 'S' เมื่อเป็นรายการขาย และ  'B'   เมื่อเป็นรายการซือ้ 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 PRICE        ราคาในการซือ้หรือขายของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 6 ต าแหนง่ 

 
 VOLUME    ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

   
 BROKER NUMBER        หมายเลขของโปรเกอร์ท่ีสง่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 TRADER ID           หมายเลข Trader ที่สง่ข้อมลู Advertisement นัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
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 BOARD       กระดานหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัอกัษร 

 
 STATUS             'X'   -   ยกเลกิแสดงวา่รายการนัน้ถกูยกเลกิแล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัอกัษร 

 
 TIME       เวลาที่ท าการสง่ Advertisement  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเวลา HH:MM:SS 

 
 TELEPHONE       หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
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View Admin Message 
        

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อความที่เกิดขึน้จากระบบ  หรือตลาดฯสง่มาให้ โดยแสดงข้อความลา่สดุอยูด้่านบน 
        

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F8-2] จะแสดง     "1-View News ,2-System Message,3-Advertisment:" 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ VIEW NEWS 
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 TIME       เวลาที่เกิดขึน้ของข้อความ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง (HH:MM) 

  
 SYSTEM MESSAGE   เนือ้หาของข้อความ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ข้อความ โดยแยกเป็นสองสว่น 
สว่นแรกคือ MESSAGE TYPE  
สว่นท่ีสองคือ TITLE แสดงข้อความ 
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Stock Watch 
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BEST PRICE / MKT ALL TRADE 
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ 3 อนัดบัของหลกัทรัพย์ 10 หลกัทรัพย์พร้อมๆกนั  

 โดยที่ผู้ใช้สามารถเปลีย่นเป็นช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการได้ 
        

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กด [Shift]+[F8] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ มลกูศรขึน้,ลง,ซ้าย,ขวา เพื่อเลือ่นต าแหนง่ cursor ไปยงัช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะเปลีย่นแปลง 
- เปลีย่นช่ือหลกัทรัพย์ตามที่ต้องการแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
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  Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 BID VOLUME          ปริมาณเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BID PRICE          ราคาเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE          ราคาเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 OFFER VOLUME         ปริมาณเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 LAST TRADE PRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ ซึง่ราคาลา่สดุจะอยูบ่รรทดับนสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต ่าแหนง่(หนว่ย:บาท) 
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 LAST TRADE CHANGE      คา่ที่เปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด  
(LAST TRADE - PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE VOLUME      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ ซึง่ VOLUME ลา่สดุจะอยูบ่รรทดับนสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายบนกระดาน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE      ราคาซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
  PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Deal_Side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Deal_Side
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Stock By Price 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดราคาของหลกัทรัพย์, ราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ 3 ราคา และ ราคาซือ้
ขาย 7   ครัง้สดุท้ายของหลกัทรัพย์ที่ต้องการทราบข้อมลู 
        

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- เมื่อกดปุ่ ม[INSERT] จะ Switch ไปเปิดจอ Market by Price (Page 2) 
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
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 Input Field(s)    
 

STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 LAST TRADE      ราคาซือ้ขายลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่   100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 LAST TRADE CHANGE     คา่ที่เปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด  

(LAST TRADE-PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 

 PERCENT CHANGE  เปอร์เซ็นต์ที่เปลีย่นแปลงของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:Percent) 

 
 AVERAGE PRICE ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 SECTOR SYMBOL        ช่ือกลุม่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 SECTOR INDEX        คา่ดชันีของกลุม่อตุสาหกรรมที่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 SECTOR CHANGE     คา่ความเปลีย่นแปลงดชันีกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์วนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 PERCENT SECTOR CHANGE   เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัดชันีของ 

กลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 BID VOLUME   ปริมาณเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BID PRICE    ราคาเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE     ราคาเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 
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 OFFER VOLUME             ปริมาณเสนอขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 PRIOR PRICE      ราคาปิดของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 
 PRIOR DATE     วนัท่ีท าการซือ้ขายครัง้สดุท้ายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีมออ่น 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง DD/MM/YY 

 
 MARKET AVERAGE PRICE          ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของตลาดหลกัทรัพย์ฯของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 OPEN PRICE 1  ราคาคาดวา่จะเปิดในช่วง Pre Open Market 1 หรือราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วง Open 

Market 1 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 OPEN PRICE 2  ราคาคาดวา่จะเปิดในช่วง Pre Open Market 2 หรือราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วง Open       

Market 2 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
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 HIGH PRICE     ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 LOW PRICE     ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 CEILING PRICE     ราคาสงูสดุที่สามารถซือ้ขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

            
 FLOOR PRICE       ราคาต ่าสดุที่สามารถซือ้ขายของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
  PROJECT CLOSE       ราคาของหลกัทรัพย์ ที่คาดวา่จะเป็นราคาปิดในช่วงซือ้ขายนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

        
 BOARD LOT     จ านวนหุ้นใน 1 LOT ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
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 PERCENT MARKET เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่การซือ้ขายของหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯใน

กระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:Percent) 
 
 MAIN DEAL จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 MAIN VALUE        มลูคา่ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN VOLUME     จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BIG LOT DEAL   จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 BIG LOT VALUE    มลูคา่ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 
 
 BIG LOT VOLUME      จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 
 
 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 130 

 BUY VOLUME      จ านวน VOLUME ฝ่ังซือ้ที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 PERCENT BUY VOLUME    เปอร์เซ็นต์ของจ านวน VOLUME ฝ่ังซือ้ที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:Percent) 
 
 SELL VOLUME     จ านวน VOLUME ฝ่ังขายที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 PERCENT SELL VOLUME    เปอร์เซ็นต์ของจ านวน VOLUME ฝ่ังขายที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน 

MAIN     
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย %  (หนว่ย:Percent) 
 
 LAST TRADE VOLUME     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ ซึง่ VOLUME ลา่สดุจะอยูบ่รรทดับนสดุ 

     

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

            
 LAST TRADE PRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ ซึง่ราคาลา่สดุจะอยูบ่รรทดับนสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท) 
 
 LAST TRADE TIME     เวลาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ ซึง่เวลาลา่สดุจะอยูบ่รรทดับนสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง HH:MM:SS 

 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
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 TTF TOTAL ROOM  ปริมาณทัง้หมดของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงั หรือถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 

 
 TTF CURRENT ROOM  ปริมาณคงเหลอืของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA (,) ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงั หรือถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 
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Stock By Price (Page 2) 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดราคาของหลกัทรัพย์, ราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ 3 ราคา ของหลกัทรัพย์ที่
ต้องการทราบข้อมลู และแสดงหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 7 หลกัทรัพย์ลา่สดุ 

          

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F2] และ ตามด้วย [Insert] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- เมื่อกดปุ่ ม[INSERT] อีกครัง้ จะ Switch ไปเปิดจอ Market by Price (Page  3) 
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK NAME      ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK TYPE     ประเภทของหลกัทรัพย์    (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของหลกัทรัพย์ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 FLAG  เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 
 BID VOLUME   ปริมาณการเสนอซือ้ที่ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 BID PRICE ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย : บาท) 

 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 134 

 
 OFFER PRICE    ราคาของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท   (หนว่ย : บาท) 
 
 OFFER VOLUME     ปริมาณของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)  
 
 PRIOR      ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 PRIOR DATE วนัท่ีท าการซือ้ขายวนัก่อน  
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีมออ่น 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงDD/MM/YY 

 
 MARKET AVERGE PRICE วนัราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของตลาดหลกัทรัพย์ฯของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 OPEN 1        ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงเช้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 OPEN 2        ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงบา่ย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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 HIGH PRICE         ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีมคีา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 CEILING PRICE       ราคาสงูสดุท่ีหลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 FLOOR PRICE        ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 BOARD LOT   จ านวนหุ้นตอ่ 1 BOARD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 PAR VALUE   ราคา PAR 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 TTF TOTAL ROOM       ปริมาณทัง้หมดของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงัหรือถ้าเกิน    10,000  ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 
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 TTF CURRENT ROOM       ปริมาณคงเหลอืของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) ถ้าเกิน 10  ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงั หรือถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 

 
 MAIN VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 MAIN VALUE      มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และมCีOMMA(,) (หนว่ย พนั) 
 
 MAIN DEAL      จ านวน DEAL ทัง้หมดของหลกัทรัพย์นีท้ี่เกิดขึน้ใน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 MAIN AVERAGE PRICE      ราคาโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 PERCENT BUY VOLUME      เปอร์เซ็นต์ของจ านวน VOLUME ด้านซือ้ที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน 

MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
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 PERCENT SELL VOLUME    เปอร์เซ็นต์ของจ านวน VOLUME ด้านขายที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน 
MAIN 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
 
 LAST TRADE       ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LAST TRADE CHANGE     คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัPRIOR 

(LAST TRADE -  PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2    ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 PERCENT LAST TRADE CHANGE     เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบั 

PRIOR 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2ต าแหนง่   และ เคร่ืองหมาย (%) 

 
 SECTOR INDEX     แสดงคา่ดชันีของกลุม่อตุสาหกรรมที่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 SECTOR CHANGE INDEX       คา่ความเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่อตุสาหกรรม   เมือเทียบกบัดชันีของกลุม่ 

อตุสาหกรรมเมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 PERCENT SECTOR INDEX CHANGE    เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่อตุสาหกรรมเมื่อเทียบกบั
ดชันีของกลุม่อตุสาหกรรมเมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2ต าแหนง่ และ เคร่ืองหมาย (%)  

 
 LAST TRADE VOLUME      แสดงปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 LAST TRADE PRICE          แสดงราคาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2    ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LAST TRADE TIME        แสดงเวลาท่ีท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง HH:MM:SS 

 
 MAIN STOCK LAST TRADE    ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 
 MAIN VOLUME LAST TRADE    แสดงปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 MAIN PRICE LAST TRADE     แสดงราคาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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Stock By Price(Page 3) 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดราคาของหลกัทรัพย์,  ราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ 3 ราคา และราคาซือ้
ขาย 7 ครัง้สดุท้ายของหลกัทรัพย์ที่ต้องการทราบข้อมลู 
        

 
 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F2] และ ตามด้วย [Insert] และ ตามด้วย [Insert] อีกครัง้ เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK SYMBOL     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK NAME ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK TYPE ประเภทของหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของหลกัทรัพย์ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 FLAGS        เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 
 BID VOLUME     ปริมาณการเสนอซือ้ที่ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูปริมาณเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัครัง้ก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 BID PRICE       ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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 OFFER PRICE      ราคาของการเสนอขายท่ีดท่ีีสดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
 
 OFFER VOLUME  ปริมาณของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 PRIOR     ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 PRIOR DATE     วนัท่ีท าการซือ้ขายวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีมออ่น 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง DD/MM/YY 

 
 MARKET AVERAGE PRICE    วนัราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของตลาดหลกัทรัพย์ฯของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
 
 OPEN 1     ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงเช้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 OPEN 2       ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงบา่ย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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 HIGH PRICE      ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LOW PRICE       ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 CEILING PRICE   ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 FLOOR PRICE        ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 BOARD LOT       จ านวนหุ้นตอ่ 1 BOARD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 SPREAD       ชว่งราคาของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 PAR VALUE     ราคา par 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 MAIN VOLUME      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 

 
 MAIN VALUE       มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
      

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และมCีOMMA(,)  (หนว่ย พนั) 

             
 MAIN DEAL     จ านวน DEAL ทัง้หมดของหลกัทรัพย์นีท้ี่เกิดขึน้ใน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 MAIN AVERAGE PRICE       ราคาโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

             
 BUY VOLUME     ปริมาณการซือ้โดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 BUY VALUE       มลูคา่การซือ้โดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และมCีOMMA(,)   (หนว่ย พนั) 
 
 PERCENT BUY DEAL     เปอร์เซนต์ของจ านวน DEAL การซือ้ เทียบกบั จ านวน DEAL  

        ทัง้หมดของหลกัทรัพย์นีท่ี้เกิดขึน้ใน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
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 BUY AVERAGE PRICE     ราคาซือ้โดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 SELL VOLUME         ปริมาณการขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 SELL VALUE        มลูคา่การขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ และมCีOMMA(,)  (หนว่ย พนั) 
 
 PERCENT SELL DEAL       เปอร์เซนต์ของจ านวน DEAL การขาย เทียบกบั จ านวน DEAL ทัง้หมดของ 

หลกัทรัพย์นีท้ี่เกิดขึน้ใน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 

 
 SELL AVERAGE PRICE      ราคาขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LAST TRADE        ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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 LAST TRADE CHANGE      คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบั  PRIOR  

(LAST TRADE -   PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 PERCENT LAST TRADE CHANGE     เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบั 

PRIOR 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 

 
 SECTOR INDEX        แสดงคา่ดชันีของกลุม่อตุสาหกรรมที่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 SECTOR CHANGE INDEX       คา่ความเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่ 

หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT SECTOR INDEX CHANGE      เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบั    

  ดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
 
 LAST TRADE VOLUME       แสดงปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
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 LAST TRADE PRICE       แสดงราคาของหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 LAST TRADE TIME        แสดงเวลาที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง HH:MM:SS 

 
 TTF TOTAL ROOM       ปริมาณทัง้หมดของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)  
ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ T ข้างหลงั หรือ  
ถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 

 
 TTF CURRENT ROOM    ปริมาณคงเหลอืของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)  
ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ T ข้างหลงั หรือ  
ถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 
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Stock Active 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดราคาของหลกัทรัพย์, ราคาเสนอซือ้ขายที่ดีที่สดุ และราคาซือ้ขาย 7  
      ครัง้สดุท้ายของหลกัทรัพย์ที่ต้องการทราบข้อมลู 
          

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F11] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการทราบข้อมลูแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของราคาที่สงูกวา่ราคาที่ก าลงัดอูยู ่หรือ  [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของราคาที ่

ต ่ากวา่ราคาที่ก าลงัดอูยู ่ 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

             
 STOCK SYMBOL   สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK NAME        ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือของหลกัทรัพย์ 
 
 STOCK TYPE       ประเภทของหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES)  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของหลกัทรัพย์ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 FLAGS        เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 
 BID EXCUTE        ปริมาณที่มีการเคาะขายที่ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ณ ราคานี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 DEALS OF BID       จ านวนครัง้ที่มีการเคาะขายที่ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ราคานี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
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 BID        ปริมาณของการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ณ ราคานี ้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE      แสดงช่วงราคาของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 OFFER      ราคาของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 OFFER EXECUTED     ปริมาณที่มีการเคาะซือ้ที่ราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ ณ ราคานี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 DEALS OF OFFER      จ านวนครัง้ที่มีการเคาะซือ้ที่ราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ ณ ราคานี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 VOLUME      ปริมาณการซือ้ขาย LAST TRADE ของหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) 
 
 LAST PRICE         แสดงช่วงราคาของหลกัทรัพย์ที่เกิด LAST TRADE 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
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 TIME       เวลาที่ท าการซือ้ขาย LAST TRADE ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง HH:MM:SS 

 
 LAST TRADE        ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท  (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST CHANGE  คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบัราคาปิด 

(LAST TRADE -   PRIOR) 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่    (หนว่ย:บาท) 
 

 PERCENT CHANGE      เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย: Percent) 

 
 STOCK SYMBOL       สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 SECTOR INDEX          แสดงคา่ดชันีของกลุม่อตุสาหกรรมที่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 CHANGE INDEX         คา่ความเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ เมื่อเทียบกบัดชันีของกลุม่หลกัทรัพย์เมื่อ          

วนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-)และตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT INDEX CHANGE     เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีกลุม่หลกัทรัพย์  เมื่อเทียบกบัดชันีของ

กลุม่หลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของดชัน ี

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % 
(หนว่ย:เปอร์เซ็นต์) 

 
 PAR VALUE       ราคา par 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PRIOR PRICE            ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 OPEN PRICE 1         ราคาคาดวา่จะเปิดในช่วง PreOpen Market 1 หรือราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วง 

  Open Market1 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 
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 OPEN PRICE 2           ราคาคาดวา่จะเปิดในช่วง PreOpen Market 2 หรือราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วง    

Open Market 2 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่  100 บาท (หนว่ย:บาท) 

คณุสมบตัิพิเศษ แสดงราคาที่คาดวา่จะปิด(Project Close) ในช่วง Call Market Period(ATC) 
 
 HIGH PRICE           ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
 
 LOW PRICE          ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 CEILING PRICE         ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
 
 FLOOR PRICE            ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 

 
 AVERAGE PRICE       ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 SPREAD         ช่วงราคาของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 BOARD LOT       จ านวนหุ้นตอ่ 1 BOARD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 BUY VOLUME         จ านวน VOLUME ด้านซือ้ที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BUY VALUE        ปริมาณที่เกิดจากการซือ้หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 BUY AVG. PRICE       ราคาเฉลีย่ของราคาเคาะซือ้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท 
 
 BUY PERCENT         สดัสว่นของมลูคา่การเคาะซือ้ เทียบกบัมลูคา่ของ MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
 
 SELL VOLUME          ปริมาณที่เกิดจากการเคาะขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 SELL VALUE        มลูคา่การเคาะขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 SELL AVG. PRICE      ราคาเฉลีย่ของราคาเคาะขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
  
 SELL PERCENT         สดัสว่นของมลูคา่การเคาะขาย เทียบกบัมลูคา่ของ MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย (%) 
 
 MAIN VOLUME         จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 MAIN VALUE        มลูคา่ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MAIN DEAL          จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 BIG LOT VOLUME     จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 BIG LOT VALUE        มลูคา่ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 

 
 BIG LOT DEAL         จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน BIG LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ODD LOT VOLUME      จ านวน VOLUME ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน ODD LOT  
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
 ODD LOT VALUE       มลูคา่ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน ODD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:บาท) 

 
 ODD LOT DEAL         จ านวน DEAL ทัง้หมดที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์ในกระดาน ODD LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
 
 FLAGS        เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (ดรูายละเอียดจาก FIELD REFERENCES) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 
 LAST DATE        วนัท่ีมกีารซือ้ขายลา่สดุ หรือวนัท่ีเกิด Close Price 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดง DD/MM 
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 AVERAGE 5 DAYS     ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์รวม 5 วนัท าการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 VOLUME 5 DAYS       จ านวน VOLUME เฉลีย่ที่เกิดขึน้ของหลกัทรัพย์รวม 5 วนัท าการในกระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม มี COMMA (,) (หนว่ย:หุ้น) 
 
               
 HIGH 5 DAYS         ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของ 5 วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW 5 DAYS       ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของ 5 วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 
 
 TTF TOTAL ROOM     ปริมาณทัง้หมดของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund  
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงั ถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 

 
 TTF CURRENT ROOM    ปริมาณคงเหลอืของ หนว่ยลงทนุกองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) ถ้าเกิน 10 ล้านน ามาหาร 1000 พร้อมตอ่ 
T ข้างหลงั ถ้าเกิน 10,000 ล้านน ามาหาร 1,000,000 พร้อมตอ่ M 
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 SECTOR SYMBOL        สญัลกัษณ์ของกลุม่อตุสาหกรรมของหลกัทรัพย์นัน้ 

 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
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Best Price 
 

      Window   นีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของราคาเสนอซือ้ - ขายที่ดีที่สดุของหลกัทรัพย์   24   หลกัทรัพย์ หรือ
คา่ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรือแสดงคา่ MARKET INDICATOR ตา่งๆ โดยผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมลูที่ต้องการได้ 
          

 
 

วิธีการใช้งาน  

- Window นีจ้ะถกูแสดงทนัทีที่เรียกหน้าจอแบบ TOP SCREEN หรือ กดปุ่ ม [F12] เพื่อแก้ไขคา่ตา่งๆใน 
Windows นี ้โดย cursor จะอยูท่ี่ต าแหนง่คอลมัน์ 'STOCK' ด้านบนซ้ายสดุเพื่อรอรับข้อมลู 

- เลือ่น cursor (ใช้ปุ่ มลกูศร ขึน้,ลง,ซ้าย,ขวา) ไปยงัคอลมัน์ 'STOCK' ที่ต้องการเปลีย่นแปลงข้อมลู 

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป โดยที่หน้าจอ BEST 
PRICE สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมลูได้ 10หน้า 
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  Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SECTOR SYMBOL ช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ 

MARKET INDICATOR คา่ MARKET INDICATOR ที่ต้องการ 
 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูช่ือหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 TICK FLAGS        เคร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบราคาซือ้ขายครัง้สดุท้าย กบัราคาซือ้ขายครัง้ก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      +  หมายถึง ราคาที่ซือ้ขายครัง้สดุท้ายนี ้มากกวา่ หรือ เทา่กบั ราคาซือ้ขายครัง้    
ก่อน 

- หมายถึง ราคาที่ซือ้ขายครัง้สดุท้ายนี ้น้อยกวา่ หรือ เทา่กบั ราคาซือ้ขายครัง้
ก่อน 

ไมม่ีเคร่ืองหมาย     หมายถึง ยงัไมม่ีการซือ้ขาย 
 
 FLAGS       เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง    ตวัอกัษรสเีหลอืง ในกรณีที่มีข้อมลูที่มี flagsเป็นSP, DS หรือ N 
พืน้สเีหลอืง, ตวัอกัษรสดี า กรณีที่มีข้อมลูที่เป็น flags อื่นๆ เช่น XD, XR 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      D - Designated security 
H - Halt 

               S - Suspend 

 
 NEWS FLAGS         เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ แสดงวา่หลกัทรัพย์นีม้ีขา่วจากตลาดฯ  
 

สทีี่ใช้แสดง    ตวัอกัษรสเีหลอืง ในกรณีที่มีข้อมลูที่มี flagsเป็น SP, DS หรือ N 
พืน้สเีหลอืง, ตวัอกัษรสดี า กรณีที่มีข้อมลูที่เป็น flags อื่นๆ เช่น XD, XR 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      N - News 
             NP - Notice pending 
             NR - Notice received 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close_Limit
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 VOLUME BID         แสดงปริมาณเสนอซือ้ที่ราคาที่ดีที่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า
แล้วเปลีย่นกลบัเป็นสเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย : หุ้น) 

 
 BID         ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า
แล้วเปลีย่นกลบัเป็นสเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 
 OFFER       ราคาของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า
แล้วเปลีย่นกลบัเป็นสเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย :   บาท) 

                
 VOLUME OFFER        ปริมาณของการเสนอขายที่ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า
แล้วเปลีย่นกลบัเป็นสเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย : หุ้น) 
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Best Price (2) 
        
            Window   นีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของราคาเสนอซือ้-ขายที่ดีที่สดุของหลกัทรัพย์  24  หลกัทรัพย์ หรือคา่
ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรือแสดงคา่ MARKET INDICATOR ตา่งๆ โดยผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมลูที่ต้องการได้ 
        

 
     

วิธีการใช้งาน  
- Window นีจ้ะถกูแสดงทนัทีที่เรียกหน้าจอแบบ TOP SCREEN หรือ กดปุ่ ม  [HOME] และ กด ปุ่ ม Insert 

เพื่อแสดงหน้าจอ ใน แบบตา่งๆ  
- กดปุ่ ม [F12] จะแสดงหน้าจอ Best Price  
- กดปุ่ ม Insert เพื่อแสดงหน้าจอ ในแบบตา่งๆ  

             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 1 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 2  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 2 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 3  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 3 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 4  
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- แก้ไขคา่ตา่งๆใน Windowsนี ้โดย cursor จะอยูท่ี่ต าแหนง่คอลมัน์ 'STOCK' บนซ้ายสดุเพื่อรอรับข้อมลู 
- เลือ่น cursor (ใช้ปุ่ มลกูศร ขึน้,ลง,ซ้าย,ขวา) ไปยงัคอลมัน์ 'STOCK' ที่ต้องการเปลีย่นแปลงข้อมลู 

 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SECTOR SYMBOL ช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ 

MARKET INDICATOR คา่ MARKET INDICATOR ที่ต้องการ 
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Best Price (3) 
        
               Window   นีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของราคาเสนอซือ้-ขายที่ดีที่สดุของหลกัทรัพย์  24  หลกัทรัพย์ หรือคา่
ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรือแสดงคา่ MARKET INDICATOR ตา่งๆ  โดยผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมลูที่ต้องการได้ 
       

 
 

วิธีการใช้งาน  
- Window นีจ้ะถกูแสดงทนัทีที่เรียกหน้าจอแบบ TOP SCREEN หรือ กดปุ่ ม  [HOME] และ กด ปุ่ ม Insert 

เพื่อแสดงหน้าจอ ใน แบบตา่งๆ  
- กดปุ่ ม [F12] จะแสดงหน้าจอ Best Price  
- กดปุ่ ม Insert เพื่อแสดงหน้าจอ ในแบบตา่งๆ  

             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 1 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 2  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 2 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 3  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 3 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 4  
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- แก้ไขคา่ตา่งๆใน Windowsนี ้โดย cursor จะอยูท่ี่ต าแหนง่คอลมัน์ 'STOCK' บนซ้ายสดุเพื่อรอรับข้อมลู 
- เลือ่น cursor (ใช้ปุ่ มลกูศร ขึน้,ลง,ซ้าย,ขวา) ไปยงัคอลมัน์ 'STOCK' ที่ต้องการเปลีย่นแปลงข้อมลู     

 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SECTOR SYMBOL ช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ 

MARKET INDICATOR คา่ MARKET INDICATOR ที่ต้องการ 
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                Best Price (4)  
        
             Window    นีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดของราคาเสนอซือ้-ขายที่ดีที่สดุของหลกัทรัพย์  24  หลกัทรัพย์ หรือคา่
ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรือแสดงคา่ MARKET INDICATOR ตา่งๆ โดยผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมลูที่ต้องการได้ 
        

 
       

วิธีการใช้งาน  
- Window นีจ้ะถกูแสดงทนัทีที่เรียกหน้าจอแบบ TOP SCREEN หรือ กดปุ่ ม  [HOME] และ กด ปุ่ ม Insert 

เพื่อแสดงหน้าจอ ใน แบบตา่งๆ  
- กดปุ่ ม [F12] จะแสดงหน้าจอ Best Price  
- กดปุ่ ม Insert เพื่อแสดงหน้าจอ ในแบบตา่งๆ  

             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 1 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 2  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 2 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 3  
             กดปุ่ ม Insert ครัง้ที่ 3 เพื่อแสดงหน้าจอ Best Price 4  
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- แก้ไขคา่ตา่งๆใน Windowsนี ้โดย cursor จะอยูท่ี่ต าแหนง่คอลมัน์ 'STOCK' บนซ้ายสดุเพื่อรอรับข้อมลู 
- เลือ่น cursor (ใช้ปุ่ มลกูศร ขึน้,ลง,ซ้าย,ขวา) ไปยงัคอลมัน์ 'STOCK' ที่ต้องการเปลีย่นแปลงข้อมลู 

 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SECTOR SYMBOL ช่ือกลุม่หลกัทรัพย์ 

MARKET INDICATOR คา่ MARKET INDICATOR ที่ต้องการ 
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       Stock Price/Market All Trade 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ของทัง้ตลาดฯ และมีสว่นแสดงข้อมลู ของ
หลกัทรัพย์ที่ต้องการ 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [Ctrl]+[F5] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นสญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูแล้วเคาะ [Enter] 

 

 Input Field(s) 
 

SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์, ดชันีตลาด, ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ 
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 STOCK SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK NAME ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือเต็มของหลกัทรัพย์ 

 

 PC ประเภทของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 

 

 TYPE ประเภทของหลกัทรัพย์ ์์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ประเภทของหลกัทรัพย์ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร 

 

 BOARD กระดานของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Board 

 

 FLAG เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (เรียงล าดบัตามความส าคญัของ FLAG) 
 

สทีี่ใช้แสดง    เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (FLAGS) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร ถ้ามีมากกวา่ 1 Flag ให้ใช้ Comma คัน่ 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/appendix/appendix.html#SecurityType
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/appendix/appendix.html#Board
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/appendix/appendix.html#FLAGS
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 BID VOLUME ปริมาณการเสนอซือ้ที่ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูปริมาณเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัการซือ้ขายครัง้ก่อนหน้า 
(เปรียบเทียบกบั best price 3 ราคาก่อนหน้า) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 BID PRICE ราคาของการเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน
(เปรียบเทียบกบั best price 3 ราคาก่อนหน้า) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 OFFER PRICE ราคาของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน
(เปรียบเทียบกบั best price 3 ราคาก่อนหน้า) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 OFFER VOLUME ปริมาณของการเสนอขายที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน
(เปรียบเทียบกบั best price 3 ราคาก่อนหน้า) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 PUBLISH ก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่
เป็นไปตามจ านวน publish และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการ
สัง่ซือ้ขาย (publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Volume
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Volume
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
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 LAST TRADE PRICE ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 LAST TRADE CHANGE  คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบั PRIOR (LAST 
TRADE - PRIOR) 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 PERCENT CHANGE เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์
เมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 

 HIGH ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีมีค่าสงูสดุของวนันี ้

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 TTF  เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย TTF 

 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Side
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/appendix/appendix.html#OrderFlag
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 LOW  ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 OPEN 1,2 ราคาเปิดช่วงเช้าและช่วงบา่ยของหลกัทรัพย์ หรือ คา่ INDEX เปิดช่วงเช้าและบา่ยของ 
SET หรือ SECTOR 

 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชัน)ี 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 

 OT (ORDER TYPE)  เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 

 

 AVERAGE PRICE ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 BOARD LOT หนว่ยการซือ้ขายที่ก าหนด คือจ านวนการซือ้ขายหุ้นท่ีก าหนดเป็น 1 LOT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลข 
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 CONT (CONDITION) เง่ือนไขของการสัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่สัง่ซือ้ หรือขายในแตล่ะครัง้ 

 

 FLOOR PRICE ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 CEILING PRICE ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 PAR VALUE มลูคา่ของหลกัทรัพย์น ที่ระบไุว้บนใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  

 

 PRIOR PRICE ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัท าการก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  
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 BUY VOLUME ปริมาณการซือ้โดยรวมของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 SELL VOLUME ปริมาณการขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 MAIN VOLUME ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 STOCK SYMBOL ช่ือหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูการเปรียบเทียบราคาซือ้ขายครัง้สดุท้ายกบัราคาปิดของเมื่อวนัก่อน 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 

 VOLUME ปริมาณการซือ้ขายบนกระดาน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 PRICE ราคาซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการเคาะซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย:บาท)  
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 PRIOR DATE วนัท่ีท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สส้ีม 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     DD/MM/YY 
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      Display Graph 

        
                   หน้าจอนีท้ าหน้าท่ีแสดง  Graph  ของดชันีตลาดฯ ,  ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ 
 

 
 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [Ctrl]+[F6] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้น ช่ือยอ่ดชันี , ช่ือยอ่กลุม่หลกัทรัพย์  หรือช่ือยอ่หลกัทรัพย์ที่ต้องการ 
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 Input Field(s) 
 

SYMBOL สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์, ดชันีตลาด, ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ 

 
 LINE GRAPH    กราฟเส้น แสดงการเปลีย่นแปลงของ SET Index, Sector Index หรือราคาซือ้ขายของ   

หลกัทรัพย์ ณ เวลานัน้ๆ 
          

สทีี่ใช้แสดง    แสดง  จุดสีเขียว  ถ้าจดุปัจจบุนัมีคา่มากกวา่จดุที่แล้ว 
แสดง   จุดสีแดง  ถ้าจดุปัจจบุนัมีคา่น้อยกวา่จดุที่แล้ว 
แสดง   จุดสีเหลือง  ถ้าจดุปัจจบุนัมีคา่เทา่กบัจดุที่แล้ว 

         
 BAR GRAPH     กราฟแทง่ แสดงปริมาณการซือ้ขาย SET Index, Sector Index หรือ ราคาซือ้ขายของ 

     หลกัทรัพย์ ณ เวลานัน้ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    แสดง  แท่งสีเขียว  ถ้าแทง่ปัจจบุนัมีคา่มากกวา่แทง่ที่แล้ว 
แสดง  แท่งสีแดง   ถ้าแทง่ปัจจบุนัมีคา่น้อยกวา่แทง่ที่แล้ว 
แสดง  แท่งสีเหลือง  ถ้าแทง่ปัจจบุนัมีคา่เทา่กบัแทง่ที่แล้ว 

 

PIE GRAPH กราฟวงกลม แสดงสดัสว่นของคา่ตา่งๆดงันี ้
- ถ้าปอ้นเป็น Index กราฟแสดงสดัสว่นของปริมาณการซือ้ขายของกลุม่อตุสาหกรรม ตา่งๆ 5 อนัดบัแรก 
- ถ้าปอ้นเป็น Stock กราฟแสดงสดัสว่นของปริมาณการซือ้และขาย    

 
  
 
สทีี่ใช้แสดง 

อนัดบั 1 แสดงส ี  green 
อนัดบั 2 แสดงส ี cyan   
อนัดบั 3 แสดงส ี red   
อนัดบั 4 แสดงส ี magenta 
อนัดบั 5 แสดงส ี  yellow 

อนัดบั 6 แสดงส ี light gray 

      
 TIME SCALE     แกนแสดงเวลาของ Index หรือ Price ที่เกิด 
       

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
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 PRICE/INDEX SCALE    แกนแสดง Index หรือ Price ที่เกิดของสญัลกัษณ์ที่ปอ้น 
        

สทีี่ใช้แสดง    สีเขียว ถ้า price หรือ index สงูกวา่ Close 
สีเหลือง ถ้า price หรือ index เทา่กบั Close 
สีแดง ถ้า price หรือ index ต ่ากวา่ Close 

          
 VOLUME SCALE     แกนแสดง ปริมาณ ของสญัลกัษณ์ที่ปอ้น ถ้าปอ้นเป็น Stock จะแสดงปริมาณ, ถ้าปอ้น      

เป็น Index จะแสดงเป็นมลูคา่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

 
 SYMBOL NAME    ช่ือของสญัลกัษณ์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CEILING    ราคาสงูสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 FLOOR   ราคาต ่าสดุที่หลกัทรัพย์นี ้สามารถท าการซือ้ขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 OPEN 1        ราคาเปิดช่วงเช้าของหลกัทรัพย์ หรือ คา่ INDEX เปิดช่วงเช้าของ SET หรือ SECTOR 

 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 

 OPEN 2        ราคาเปิดช่วงบา่ยของหลกัทรัพย์ หรือ คา่ INDEX เปิดช่วงบา่ยของ SET หรือ  SECTOR 
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 HIGH    ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้หรือ คา่ INDEX ของ SET   หรือ SECTOR ที่มี      
คา่สงูสดุของวนันี ้

 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LOW     ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้หรือ คา่ INDEX ของ SET หรือ SECTOR ที่มีคา่   

ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 AVG         ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PRIOR     ราคาปิดของหลกัทรัพย์เมื่อวนัก่อน หรือ คา่ INDEX ปิดของ SET หรือ SECTOR   เมื่อวนัก่อน 
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LAST        ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD หรือ คา่ INDEX ครัง้ลา่สดุของ       
                             SET หรือ SECTOR 
 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 CHG     คา่การเปลีย่นแปลงราคาของ LAST TRADE เมื่อเทียบกบั PRIOR (LAST TRADE - PRIOR) หรือ         

 คา่การเปลีย่นแปลงของ INDEX ของ SET หรือ SECTOR ของ LAST เมื่อเทียบกบั PRIOR (LAST 
INDEX - PRIOR) 

 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 %CHG    เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา LAST TRADE เมื่อเทียบกบั PRIOR หรือเปอร์เซ็นต์การ   
เปลีย่นแปลงของ INDEX ของ SET หรือ SECTOR LAST เมื่อเทียบกบั PRIOR 

 

สทีี่ใช้แสดง    (ข้อมลูของดชันี) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 Mdeal    จ านวน DEAL ทัง้หมดของหลกัทรัพย์นีท้ี่เกิดขึน้ใน MAIN BOARD หรือ จ านวน DEAL ทัง้หมด   

ของ SET หรือ SECTOR นีท้ี่เกิดขึน้ใน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 Mvol      ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD หรือ   ปริมาณการซือ้ขายโดยรวม   
 ของ SET หรือ SECTOR นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขโดยที ่
T หมายถึง หลกัพนั 
M หมายถึง หลกัล้าน 

 
 Mval      มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD หรือ มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของ SET  

หรือ SECTOR นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขโดยที ่
T หมายถึง หลกัพนั 
M หมายถึง หลกัล้าน 
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Top Broker Buy/Sell 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุของ BROKER ของเรา หน้าจอแสดงผล
แบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นบนแสดงข้อมลูของหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้สงูสดุ และสว่นลา่งแสดงข้อมลูของหลกัทรัพย์ที่
มีมลูคา่การขายสงูสดุ โดยที่ Trader ที่มีสทิธ์ใช้หน้าจอนีจ้ะถกูก าหนดไว้ในระบบ ยกเว้น Trader ที่เป็นระดบั 
Supervisor สามารถดหูน้าจอนีไ้ด้ 
 

 
 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [Ctrl]+[F9] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 

 

 NUMBER อนัดบัท่ี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงอนัดบั 

 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 181 

 
 STOCK  สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 MARKET VOLUME ปริมาณการซือ้ขายของตลาดฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE ราคาซือ้ขายลา่สดุของหลกัทรัพย์นีใ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่ 100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 BROKER VOLUME ปริมาณการซือ้ของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PERCENT MARKET เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่การซือ้ขายของหลกัทรัพย์เมื่อเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯใน

กระดาน MAIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:Percent) 

 
 
 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 182 

 
 BROKER VALUE มลูคา่การซือ้/ขายรวมของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CASH ปริมาณการซือ้ของลกูค้าบญัชี Cash 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MARGIN ปริมาณการซือ้ของลกูค้าบญัชี Margin และ Cash/Margin 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,)  

 
 CASH AVERAGE PRICE ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของลกูค้าบญัชี CASH 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขแสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MARGIN & CASH/MARGIN AVERAGE PRICE  ราคาซือ้ขายโดยเฉลีย่ของลกูค้าบญัชี MARGIN 

และ CASH/MARGIN  
 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขแสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 
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                 History Market 
 
               หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูของราคาปิดของหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 
       

 
 
 

       วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [Shift+F1] 
- ท าการปอ้น ช่ือหลกัทรัพย์ ท่ีต้องการทราบข้อมลูแล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK NAME        ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือของหลกัทรัพย์ 

 
 LAST TRADE        ข้อมลูสัง่ซือ้ลา่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 LAST TRADE CHANGE        การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายลา่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-) และทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 PERCENT CHANGE        เปอร์เซนต์การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ขายลา่สดุเมื่อเทียบกบั  

ราคาปิด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ทศนิยม 2 ต าแหนง่     และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 DATE      วนัท าการซือ้ขายปัจจบุนั 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
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รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงในรูปแบบ วนั/เดือน/ปี (DD/MM/YY) 

 
 DATE      วนัท่ีท าการซือ้ขายก่อนหน้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงในรูปแบบ วนั/เดือน/ปี (DD/MM/YY) 

 
 HIGH PRICE        ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์สงูสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LOW PRICE        ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ต ่าสดุของวนั 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 OPEN PRICE       ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงเช้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 CLOSE PRICE      ราคาปิดของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่เมื่อมีคา่ต ่ากวา่     100 บาท (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST TRADE CHANGE      คา่การเปลีย่นแปลงของราคาปิดเมื่อเทียบกบัราคาปิดของวนัก่อนหน้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-) , เลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 PERCENT CHANGE       เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายลา่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิดของวนัก่อน     

หน้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ทศนิยม 2 ต าแหนง่   และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 VOLUME       ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นคา่จ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 VALUE         มลูคา่การซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง               ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นคา่จ านวนเต็ม  

 
 PERCENT BUY VALUE      เปอร์เซนต์การเปลีย่นแปลงมลูคา่ราคาฝ่ังซือ้ 
 

สทีี่ใช้แสดง               สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเคร่ืองหมาย(+/-), ทศนิยม 2 ต าแหนง่  และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:%) 
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Top Buying / Selling 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้และขายมากที่สดุ เฉพาะหลกัทรัพย์มีมลูคา่การซือ้
ขายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป โดยการแสดงข้อมลูบนหน้าจอแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นบนแสดงข้อมลูของ TOP BUYING 
และสว่นลา่งแสดงข้อมลูของ TOP SELLING   
 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กด [Shift]+[F4] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- แสดงข้อมลูแบบ FULL SCREEN WINDOW  
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของหลกัทรัพย์
สว่นท่ีเหลอืได้ 

 

 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
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 VOLUME         ปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AVERAGE PRICE ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์บน MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 HIGH PRICE ราคาซือ้ขายที่มีคา่สงูสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 LOW PRICE ราคาซือ้ขายที่มีคา่ต ่าสดุของวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 LAST TRADE ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 LAST TRADE CHANGE  คา่ความเปลีย่นแปลงของราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์นีเ้มื่อ
เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 PERCENT CHANGE เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์เมื่อ
เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน 
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สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเคร่ืองหมาย(+/-),ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 

 PERCENT BUY  เปอร์เซ็นต์ปริมาณการซือ้เมื่อเทียบกบัปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นีบ้น 
MAIN BOARD 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 

 PERCENT SELL  เปอร์เซ็นต์ปริมาณการขายเมื่อเทียบกบัปริมาณการซือ้ขายโดยรวมของหลกัทรัพย์นี ้
บน MAIN BOARD 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 
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Broker Share 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่สรุปการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ BROKER ตา่งๆ โดยผู้ใช้สามารถระบชุ่วงเวลาที่ต้องการดู
ข้อมลู และสามารถเลอืกได้วา่จะดขู้อมลูเรียงตามมลูคา่การซือ้ขาย หรือเรียงตามหมายเลข BROKER ก็ได้ 
 

 
 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [Shift]+[F5] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กด [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้วหรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 
- สามารถเลอืกตลาดที่ต้องการได้ 
- สามารถดขู้อมลู Broker Rank ของวนัท าการก่อนหน้าโดยไมต้่องปอ้น START DATE และ END 
DATE 
- สามารถดขู้อมลู Broker Rank ในช่วงเวลาที่ต้องการได้โดยปอ้น START DATE และ END DATE 
- สามารถเลอืกรูปแบบการเรียงล าดบัข้อมลูได้ ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถใช้แบบร่วมกนัได้ 
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 Input Field(s) 
 

MARKET สามารถเลอืกตลาดที่ต้องการคือ SET หรือ MAI 

START สามารถปอ้นวนัเร่ิมต้นท่ีต้องการของข้อมลู (DD:MM:YY) 

END สามารถปอ้นวนัสดุท้ายที่ต้องการของข้อมลู (DD:MM:YY) 
SORT BY สามารถเลอืกวิธีการเรียงล าดบัข้อมลูคือ VALUE หรือ NUMBER 

SUBMIT ยืนยนัการสง่ข้อมลู 

 
 START DATE วนัเร่ิมต้นท่ีต้องการของข้อมลู ซึง่ในกรณีที่ดขู้อมลูของวนัท าการก่อนหน้าจะแสดงคา่เดียวกบั 

END DATE 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดง DD/MM/YY 

 
 END DATE วนัสดุท้ายที่ต้องการของข้อมลู ซึง่ในกรณีที่ดขู้อมลูของวนัท าการก่อนหน้าจะแสดงคา่เดียวกบั 

START DATE 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดง DD/MM/YY 

 
 RANK ล าดบัท่ีของ BROKER ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง  

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงจ านวนเต็ม 

 
 BROKER NO. หมายเลขของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 
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 NAME ช่ือของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือยอ่ของ Broker 

 
 BUY VALUE มลูคา่ซือ้ทัง้หมดของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย : บาท) 

 
 SELL VALUE มลูคา่ขายทัง้หมดของ BROKER 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย : บาท) 

 
 NET VALUE มลูคา่ซือ้ขายสทุธิของ BROKER โดยได้มากจาก BUY VALUE - SELL VALUE 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูกสนซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL VALUE มลูคา่ซือ้ขายรวมของ BROKER โดยได้มากจาก BUY VALUE + SELL VALUE 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL VOLUME จ านวนหุ้นท่ีซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย : หุ้น) 
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 MARKET VALUE มลูคา่ที่ซือ้ขายจริงในตลาดหลกัทรัพย์ คิดจาก TOTAL VALUE / 2 เนื่องจาก TOTAL 
VALUE เป็นผลรวมของทัง้ การซือ้และการขาย 

 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต ่าแหนง่ มี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 PERCENT MARKET เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่ซือ้ขายรวมของ BROKER เทียบกบัมลูคา่รวมของตลาด

หลกัทรัพย์ โดยมาจาก ( BROKER TOTAL VALUE *100 ) / ( MARKET TOTAL VALUE ) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่และเคร่ืองหมาย % (หนว่ย:Percent) 
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Volume Out Perform 
 

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายเพิ่มขึน้มากผิดปรกติเมื่อเทียบกบัมลูคา่การซือ้
ขายเฉลีย่ 5 วนัสดุท้าย เฉพาะหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้ขายมากกวา่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [Shift]+[F7] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่น
ที่เหลอืได้ 

 

 TOTAL MARKET VALUE มลูคา่การซือ้ขายรวมของตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 

 SYMBOL NAME    ช่ือของสญัลกัษณ์ 
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สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 AVERAGE PRICE  ราคาโดยเฉลีย่ 5 วนัของหลกัทรัพย์นี ้

AVERAGE PRICE = มลูคา่รวม 5 วนัย้อนหลงั / VOLUME รวม 5 วนัย้อนหลงั 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 HIGH PRICE ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่สงูสดุของ 5 วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 LOW PRICE ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์ที่มีคา่ต ่าสดุของ 5 วนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 AVERAGE VOLUME ปริมาณการซือ้ขายโดยเฉลีย่5วนัของหลกัทรัพย์นี ้ 

AVERAGE VOLUME = ปริมาณหลกัทรัพย์รวม 5 วนัย้อนหลงั / จ านวนวนัท่ีมีการ TRADE ภายใน 5 
วนั ย้อนหลงั 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 
 
 

 VOLUME ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นีใ้นวนันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 
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รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มม ีCOMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 

 PERCENT VOLUME CHANGE 
เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นีใ้นวนันีเ้ทียบกบัปริมาณการซือ้ขายโดยเฉลีย่ 5 วนั 
VOLUME CHANGE = (VOLUME / AVERAGE VOLUME) * 100 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 

 PERCENT BUY สดัสว่นของปริมาณการซือ้หลกัทรัพย์นีบ้น MAIN BOARD 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:%) 

 

 AVERAGE PRICE ราคาที่ท าการซือ้ขายโดยเฉลีย่ในวนันีข้องหลกัทรัพย์นี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 

 LAST TRADE ราคาที่ท าการซือ้ขายครัง้ลา่สดุของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 Investor  Menu 
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View  Customer Confirm 
 
                    หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดง MENU เพื่อให้นกัลงทนุเลอืกหวัข้อตา่งๆของหน้าจอที่ตนสนใจ 
 

 
 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F9] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นรหสัตวัเลขของหน้าจอที่ต้องการด ู
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 Input Field(s) 
 

MENU CHOICE หมายเลขหน้าจอที่ลกูค้าต้องการ 
 
 A/O       หมายเลข A/O 
 

สทีี่ใช้แสดง               สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     หมายเลข A/O 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME      ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 ACC     หมายเลขรหสัลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง               สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     หมายเลขรหสัลกูค้า 

 
 ACCOUNT NAME      ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง               สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 
 
 MENU       รายการหน้าจอที่ลกูค้าสามารถเลอืกดไูด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง               สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     Order / Confirmations Half  Screen  เพื่อเลอืกดรูายการท่ีท าการสัง่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไปแล้วและด ู deals ที่เกิดขึน้ของนกัลง ทนุ ณ ขณะนัน้ แต ่แสดงเพียง
คร่ึงจอ 

Order /  Confirmations   เพื่อเลอืกดรูายการท่ีท าการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไป
แล้วและด ู deals ที่เกิดขึน้ของนกัลงทนุ ณ ขณะนัน้ 

Order / Confirmations After  Close   เพื่อเลอืกดรูายการท่ีท าการสัง่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไปแล้วและด ูdeals ที่เกิดขึน้ของนกัลงทนุ ณ ขณะนัน้ หลงัตลาดปิด 

Credit Available     เพื่อดขู้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัวงเงินเครดิตทัง้หมดของนกั
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ลงทนุแตล่ะบญัชี 
Portfolio Status   เพื่อแสดงข้อมลูของนกัลงทนุเก่ียวกบัก าไร หรือขาดทนุแยก
ตามหลกัทรัพย์ที่มีอยูใ่นบญัชีของนกัลงทนุ รวมทัง้สามารถทราบได้วา่หลกัทรัพย์
ที่เหลอือยูใ่นบญัชีของนกัลงทนุนัน้ ถ้าท าการขาย ณ เวลาปัจจบุนั จะท าให้เกิด
ก าไรหรือขาดทนุเทา่ไร 

Order Volume by Price  เพื่อแสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นราย
หลกัทรัพย์ แบบเรียงตาม ราคาจากมากไปน้อย 

Customer Information  เพื่อเลอืกดขู้อมลูทัว่ไปของนกัลงทนุ 

Print Report Menu   เพื่อพิมพ์รายงานเก่ียวกบัรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกั
ลงทนุ 

Customer Summary Menu  เพื่อแสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นราย
หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ ซึง่จะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัวงเงินเครดิตของนกัลงทนุ, 
ปริมาณการเสนอซือ้ เสนอขาย และการซือ้ขายตามราคาที่สัง่ซือ้ขาย และท าการ
สรุปรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์นีต้ามราคาที่ท าการซือ้ขายได้ 
Credit Balance and Purchasing  เพื่อแสดงข้อมลูสถานะบญัชี   CREDIT 
BALANCE ของนกัลงทนุ 

 
 MENU OPTION       หมายเลขหน้าจอที่ลกูค้าต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง               สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     หมายเลขหน้าจอที่ลกูค้าต้องการ 
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Order / Confirmations 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ deals ที่เกิดขึน้ของนกัลงทนุ ณ ขณะนัน้ โดย
เรียงล าดบัของข้อมลูเวลาจากรายการซือ้ขายหลงัสดุย้อนกลบัไป 

          

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [0] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
- กดปุ่ ม [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 

            [0] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS  
            [1] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS FULL SCREEN 
            [2] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS AFTER CLOSE 
            [3] - หน้าจอ CREDIT AVAILABLE 
            [4] - หน้าจอ PORTFOLIO STATUS 
            [5] - หน้าจอ ORDER VOLUME BY PRICE 
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            [6] - หน้าจอ CUSTOMER INFORMATION 
            [7] - หน้าจอ PRINT REPORT MENU 
            [8] - หน้าจอ CUSTOMER SUMMARY MENU 
            [9] - หน้าจอ CREDIT BALANCE AND PURCHASING 
 
 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SIDE รายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID      รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME      ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE       ประเภทการคิดวงเงินของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของ Credit Type 

 
 CREDIT LIMIT       วงเงินสงูสดุที่บญัชีสามารถมีได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE     วงเงินคงเหลอืของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 SHORT CREDIT      วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย Short 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME     ช่ือบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE      ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของ Customer Type 

 
 ACCOUNT TYPE        ประเภทบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Account Type 

 
 TOTAL BUY      มลูคา่รายการซือ้ทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 TOTAL SELL       มลูคา่รายการขายทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ORDER NUMBER       หมายเลขของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ช่วงเช้าก่อน Intermission แสดง สขีาว  , ช่วงบา่ย แสดง สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 SIDE       รายการสัง่ซือ้ หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 STOCK SYMBOL      สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 ORDER VOLUME      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 

 MATCHED      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 UNMATCH       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ยงัคงเหลอือยูซ่ึง่ยงัซือ้ หรือขายไมไ่ด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MVOLUME     ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขาย แบง่ตามราคา deals ที่เกิดขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MPRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขายแบง่ตามราคา deals ที่เกิดขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:บาท) 

 
 PUBLISH      ก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่เป็นไป  

ตามจ านวน publish  และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการสัง่ซือ้ขาย 
(publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ORDER STATUS        สถานะของ order ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 TTF        เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย TTF 
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 ORDER TYPE         ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ORDER TYPE (ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย) 

 
 SERVICE TYPE        ชนิดของการให้บริการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัอกัษร  
       'I' หมายถึง Internet  
'D'   ‘D’ หมายถึง Dealer  
 'V'  ‘V’ หมายถึง Internet  VIP 
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Order / Confirmations Full Screen 
 

       หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ  deals ที่เกิดขึน้ของนกัลงทนุ ณ ขณะนัน้ โดย
เรียงล าดบัของข้อมลูเวลาจากรายการซือ้ขายหลงัสดุย้อนกลบัไป 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [1] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
- กดปุ่ ม [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 

            [0] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS  
            [1] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS FULL SCREEN 
            [2] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS AFTER CLOSE 
            [3] - หน้าจอ CREDIT AVAILABLE 
            [4] - หน้าจอ PORTFOLIO STATUS 
            [5] - หน้าจอ ORDER VOLUME BY PRICE 
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            [6] - หน้าจอ CUSTOMER INFORMATION 
            [7] - หน้าจอ PRINT REPORT MENU 
            [8] - หน้าจอ CUSTOMER SUMMARY MENU 
            [9] - หน้าจอ CREDIT BALANCE AND PURCHASING 

      
 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL    สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

SIDE รายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID        รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME      ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE       ประเภทการคิดวงเงินของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของ Credit Type 

 
 CREDIT LIMIT       วงเงินสงูสดุที่บญัชีสามารถมีได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE      วงเงินคงเหลอืของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 SHORT CREDIT       วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย Short 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME      ช่ือบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE      ประเภทลกูค้า 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของ Customer Type 

 
 ACCOUNT TYPE       ประเภทบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ช่ือยอ่ของ Account Type 

 
 TOTAL BUY       มลูคา่รายการซือ้ทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL SELL        มลูคา่รายการขายทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ORDER NUMBER      หมายเลขของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ช่วงเช้าก่อน Intermission แสดง สีขาว , ช่วงบา่ย  แสดง สีเหลือง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 SIDE         รายการสัง่ซือ้ หรือขาย  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 ORDER VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MATCHED       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 UNMATCH        ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ยงัคงเหลอือยูซ่ึง่ยงัซือ้ หรือขายไมไ่ด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 MVOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขาย แบง่ตามราคา deals ที่เกิดขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MPRICE      ราคาของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขายแบง่ตามราคา deals ที่เกิดขึน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:บาท) 

 
 PUBLISH   ก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่เป็นไป

ตามจ านวน publish และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการสัง่ซือ้ขาย 
(publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot   และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ORDER STATUS        สถานะของ order ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 TTF        เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย TTF 

 
 ORDER TYPE        ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ORDER TYPE (ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย) 
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 SERVICE TYPE      ชนิดของการให้บริการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัอกัษร  
       'I' หมายถึง Internet  
'D'   ‘D’ หมายถึง Dealer  
 'V'  ‘V’ หมายถึง Internet  VIP 

 
 
 
 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Side


                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 213 

Orders/Confirmations After Close 
 

หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และdeals ที่เกิดขึน้ของนกัลงทนุ ณ ขณะนัน้ โดย
เรียงล าดบัของข้อมลูเวลาจากรายการซือ้ขายหลงัสดุย้อนกลบัไป 

 

 
 

 วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [2] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
- กดปุ่ ม [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 

            [0] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS  
            [1] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS FULL SCREEN 
            [2] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS AFTER CLOSE 
            [3] - หน้าจอ CREDIT AVAILABLE 
            [4] - หน้าจอ PORTFOLIO STATUS 
            [5] - หน้าจอ ORDER VOLUME BY PRICE 
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            [6] - หน้าจอ CUSTOMER INFORMATION 
            [7] - หน้าจอ PRINT REPORT MENU 
            [8] - หน้าจอ CUSTOMER SUMMARY MENU 

           [9] - หน้าจอ CREDIT BALANCE AND PURCHASING 
 

 Order Number   หมายเลขของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง ช่วงเช้าก่อน Intermission แสดง สขีาว , ช่วงบา่ย แสดง สเีหลอืง  

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 SIDE         รายการสัง่ซือ้ หรือขาย  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 ORDER VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MATCHED       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 UNMATCH        ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ยงัคงเหลอือยูซ่ึง่ยงัซือ้ หรือขายไมไ่ด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 QUOTE        คา่แสดง state ของรายการท่ีสัง่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 1 ตวั 

 
 PUBLISH   ก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่เป็นไป

ตามจ านวน publish และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการสัง่ซือ้ขาย 
(publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot   และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 

 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ORDER STATUS        สถานะของ order ที่สัง่ซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย 

 
 TTF        เลขที่กองทนุ Thai Trust Fund 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย TTF 
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 ORDER TYPE        ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ORDER TYPE (ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย) 

 
 SERVICE TYPE      ชนิดของการให้บริการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัอกัษร  
       'I' หมายถึง Internet  
'D'   ‘D’ หมายถึง Dealer  
 'V'  ‘V’ หมายถึง Internet  VIP 

 
 PC        ประเภทของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทลกูค้า 
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Credit Available 
        
           หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวงเงินแตล่ะบญัชีของนกัลงทนุ 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [3] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ี

เหลอืได้ 
- กดปุ่ ม [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ 

            [0] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS  
            [1] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS FULL SCREEN 
            [2] - หน้าจอ ORDERS / CONFIRMATIONS AFTER CLOSE 
            [3] - หน้าจอ CREDIT AVAILABLE 
            [4] - หน้าจอ PORTFOLIO STATUS 
            [5] - หน้าจอ ORDER VOLUME BY PRICE 
            [6] - หน้าจอ CUSTOMER INFORMATION 
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            [7] - หน้าจอ PRINT REPORT MENU 
            [8] - หน้าจอ CUSTOMER SUMMARY MENU 

            [9] - หน้าจอ CREDIT BALANCE AND PURCHASING 

         
 CUSTOMER ID          หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงหมายเลขบญัชีลกูค้า 

 
 ACCOUNT NAME      ช่ือลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือลกูค้า 
 
 A/O         รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลบญัชีให้กบัลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงหมายเลขให้ผู้ดแูลบญัชีให้กบัลกูค้า 

 
 ACCOUNT      เลขที่บญัชีของลกูค้ารายเดียวกนั (CUST CODE เดียวกนั) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเลขที่บญัชีของลกูค้ารายเดียวกนั 

 
 INITIAL CREDIT        จ านวนวงเงินของบญัชีแตล่ะบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:บาท) 

 
 USED       จ านวนวงเงินท่ีใช้ไปแล้ว (หกัคา่ COMMISSION) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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  AVAILABLE      จ านวนวงเงินคงเหลอืและสามารถใช้ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL INITIAL CREDIT         จ านวนวงเงินของลกูค้ารายนัน้ ทกุบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL USED         จ านวนวงเงินท่ีลกูค้ารายนัน้ ใช้ไปแล้ว ( หกัคา่ commission ) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL AVAILABLE         จ านวนวงเงินคงเหลอืและสามารถใช้ได้ 
  

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงเป็นตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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Portfolio Menu 
 

            หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงตวัเลอืกเพื่อให้นกัลงทนุสามารถตรวจสอบสถานะหลกัทรัพย์ที่มีใน PORT ของนกั
ลงทนุ 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F9] จะแสดงหน้าจอ INVESTOR MENU 

                     - กดปุ่ ม [4] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- ปอ้นรหสัตวัเลขของรายละเอียดที่ต้องการด ูโดยมีรายละเอียดการ เลอืก ดงันี ้ 
‚ 1- Portfolio 2-Position Gain / Loss :‛ 

             
 Input Field(s) 
 

MENU CHOICE  หมายเลขหน้าจอที่ลกูค้าต้องการ 
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http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/port_gl.htm
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Portfolio Status 
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูของนกัลงทนุเก่ียวกบัคา่ก าไร หรือขาดทนุ แยกตามหลกัทรัพย์ที่มีอยูใ่นบญัชีของ

นกัลงทนุ รวมทัง้สามารถทราบได้วา่หลกัทรัพย์ที่เหลอือยูใ่นบญัชีของนกัลงทนุนัน้ ถ้าท าการซือ้ขาย ณ เวลาปัจจบุนัจะ
ท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุเทา่ไร 
 

 
 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F9]-[4]-[1] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] หรือ คลิก๊ที่ปุ่ ม ลกูศร เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว และ [PgDn] หรือ คลิก๊ที่ปุ่ ม ลกูศร เพื่อดู
ข้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ีเหลอืได้  
- สามารถเลอืกช่ือหุ้นได้ 
- กด [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ ORDERS /   
CONFIRMATIONS 
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 Input Field(s) 
 

STOCK SYMBOL  สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์  
 
 STOCK SYMBOL      สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทาแตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL หรือ
เป็นหุ้น Lending Stock   จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     หมายเลขบญัชีลกูค้า 

 
 ACCOUNT NAME       ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 ACCOUNT TYPE       ประเภทบญัชี (account type) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทบญัชี (Account Type) 

 
 CUSTOMER TYPE        ประเภทลกูค้า (customer type) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทลกูค้า (Customer Type) 

 
 CREDIT TYPE         ประเภทวงเงิน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทวงเงิน 
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 A/O      รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงหมายเลขของ marketing ท่ีดแูลลกูค้า 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME     ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CREDIT LIMIT      วงเงินสงูสดุของนกัลงทนุ  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TOT-B       มลูคา่ซือ้ทัง้หมดของลกูค้า (total buy) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TOT-S       มลูคา่ขายทัง้หมดของลกูค้า (total sell) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE     วงเงินซือ้คงเหลอืของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 224 

 
 SELL/SHORT CREDIT      วงเงินขายคงเหลอื หรือ วงเงินขาย short คงเหลอื 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL COST      ต้นทนุรวมของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL UNREALIZE     ผลรวมของก าไรหรือขาดทนุท่ีจะเกิดขึน้ ถ้ามีการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ไป 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ แตถ้่าคา่นี ้
ขาดทนุจะแสดง เคร่ืองหมายลบ (-)หน้าตวัเลข (หนว่ย : บาท) 

      
 TOTAL REALIZE      ผลรวมของก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯนัน้ไปแล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ แตถ้่าคา่นี ้
ขาดทนุจะแสดง เคร่ืองหมายลบ (-)หน้าตวัเลข (หนว่ย : บาท) 

 
 STOCK TYPE       ประเภทหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทหลกัทรัพย์   ' ' = หุ้นธรรมดา  ,  'S' = หุ้น Lending Stock 

 
 ACT POS       ปริมาณหลกัทรัพย์ที่มีอยูจ่ริง 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย : หุ้น) 
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 AVAIL POS     ปริมาณหลกัทรัพย์ที่มีอยูใ่นบญัชี ที่สามารถขายได้ รวมรายการท่ีตัง้รอด้วย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย : หุ้น) 

 
 COST        ถ้าเป็นหุ้นธรรมดาหมายถึงเป็นต้นทนุเฉลีย่ที่ซือ้หลกัทรัพย์นีม้าถ้าเป็นหุ้น Lending Stock หมายถึง      

ต้นทนุเฉลีย่ที่ขายหลกัทรัพย์นีไ้ป  
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมีจดุทศนิยม 2 ต าแหนง่   (หนว่ย : บาท) 

       
 SELL    ราคาขายเฉลีย่ เป็นข้อมลูที่แสดงกรณีที่เกิด SHORT SELL   เพื่อเป็นข้อมลูช่วยในการตดัสนิใจขาย 

หลกัทรัพย์วา่จะท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุเทา่ไร 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 
 BID    ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุเพื่อเป็นข้อมลูช่วยในการตดัสนิใจขายหลกัทรัพย์วา่จะท าให้เกิดก าไร                 

หรือขาดทนุเทา่ไร 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมีจดุทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 
 

 

 OFFER    ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ ใช้ดเูมื่อเกิดกรณี SHORT SELL เพื่อเป็นข้อมลูช่วยในการตดัสนิใจซือ้
หลกัทรัพย์วา่จะท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุเทา่ไร 

 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมีจดุทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 
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 UNREALIZED    ก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้ ถ้ามีการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ขึน้ 

- กรณีปกติ = (B.BID - AVG.COST) * QTY 
- กรณี SHORT SELL = (SELL PR. - B.OFFER) * QTY 

 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 

 
 REALIZED       ก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯนัน้ไปแล้ว  
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นหลกัทรัพย์ปกติจะเป็นสเีทา แตถ้่าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL 
หรือเป็นหุ้น Lending Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) และจดุทศนิยม 2  ต าแหนง่ (หนว่ย : บาท) 
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Position Gain/Loss 
หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูของนกัลงทนุเก่ียวกบัคา่ก าไร หรือขาดทนุ แยกตามหลกัทรัพย์ที่มีอยูใ่นบญัชีของ

นกัลงทนุรวมทัง้สามารถทราบได้วา่หลกัทรัพย์ที่เหลอือยูใ่นบญัชีของนกัลงทนุนัน้ ถ้าท าการซือ้ขาย ณ เวลาปัจจบุนัจะ
ท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุเทา่ไร 

 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F9]-[4]-[2] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- กดปุ่ ม [PgUp] หรือ คลิก๊ที่ปุ่ ม ลกูศร เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว และ [PgDn] หรือ คลิก๊ที่ปุ่ ม ลกูศร เพื่อดู
ข้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ีเหลอืได้  
- สามารถเลอืกช่ือหุ้นได้ 
- กด [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ ORDERS /   
CONFIRMATIONS 
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 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID     รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME     ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE         ประเภทวงเงิน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข 1 ตวั 

 
 CREDIT LIMIT      วงเงินสงูสดุของนกัลงทนุ  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE     วงเงินซือ้คงเหลอืของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลข (หนว่ย : บาท) 

 
 SHORT CREDIT      วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย short  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข (หนว่ย : บาท) 

 
 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     หมายเลขบญัชีลกูค้า 
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 ACCOUNT NAME       ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE         ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข 1 ตวั 

 
 ACCOUNT TYPE         ประเภทบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข 1 ตวั 

 
 TOTAL BUY         มลูคา่รายการท่ีซือ้ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL SELL         มลูคา่รายการท่ีขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 STOCK SYMBOL         แสดงช่ือหลกัทรัพย์ โดยถ้าหลกัทรัพย์นีเ้กิดการ SHORT SELL หรือเป็นหุ้น Lending          

Stock จะแสดงช่ือหลกัทรัพย์เป็นสแีดง       
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
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 STOCK TYPE       ประเภทหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทหลกัทรัพย์   ' ' = หุ้นธรรมดา  ,  'S' = หุ้น Lending Stock 

 
 ACT POS       ปริมาณหลกัทรัพย์ที่มีอยูจ่ริง 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย : หุ้น) 

 
 COST       แสดงถ้าเป็นหุ้นธรรมดาหมายถึงเป็นต้นทนุเฉลีย่ที่ซือ้หลกัทรัพย์นีม้า ถ้าเป็นหุ้น Lending Stock 

หมายถึงต้นทนุเฉลีย่ที่ขายหลกัทรัพย์นีไ้ป 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : บาท) 

 
 Mkt Price(Market Price)      แสดงราคาหลกัทรัพย์ โดยราคานี ้จะขึน้กบัสถานะของตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหบง่(หนว่ย : บาท) 
 
 
 
คณุลกัษณะพิเศษ 

market = ก่อน pre open MKT_PRI จะเทา่กบั ราคาปิดเมื่อวานนี ้
market = pre open MKT_PRI จะเทา่กบั ราคา pre-open หรือ ราคา ปิดเมื่อ
วานนี ้
market = open MKT_PRI จะเทา่กบั ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
market = intermission MKT_PRI จะเทา่กบั ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
market = ก่อนปิดตลาด MKT_PRI จะเทา่กบั ราคา pre-close หรือ ราคาซือ้ขาย
ลา่สดุ 
market = close MKT_PRI จะเทา่กบั ราคาปิด ณ ขณะนัน้ 

 

 
 AMOUNT       ต้นทนุของหุ้นใน PORT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : บาท) 
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 VALUE       มลูคา่หลกัทรัพย์ ณ ขณะนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม(หนว่ย : บาท) 

 
 GAIN/LOSS       ก าไร/ขาดทนุ ของ หลกัทรัพย์ตวันัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : บาท) 

 
 %G/L       ก าไร/ขาดทนุ ของ หลกัทรัพย์ตวันัน้ ติดเป็น เปอร์เซนต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาวหรือสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : percent) 

 
 TOTAL AMOUNT       มลูคา่หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน PORT 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL VALUE       ต้นทนุรวมของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม(หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL GAIN/LOSS       ก าไร/ขาดทนุ ของ หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน port 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : บาท) 

 
 TOTAL %G/L       ก าไร/ขาดทนุ ของ หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน port ติดเป็น เปอร์เซนต์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่(หนว่ย : percent) 
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Order Volume By Price 
 

                   หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นรายหลกัทรัพย์ โดยแสดงข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณการ
เสนอซือ้ เสนอขาย, การยกเลกิ, และ ปริมาณที่ซือ้ขายได้แล้วของราคาทกุช่วง ตัง้แตร่าคาสงูสดุจนถึงราคาต ่าสดุ แล้ว 
สรุปรายการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นี ้                                            
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
 
- กดปุ่ ม [5] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นช่ือหลกัทรัพย์แล้วกดปุ่ ม [ENTER] 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 
- กดปุ่ ม [ENTER]โดยไมป่อ้นช่ือหลกัทรัพย์ เพื่อกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
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 Input Field(s) 
 

STOCK     สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 BID PRICE    ราคาของการเสนอซือ้ 3ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 OFFER PRICE    ราคาของการเสนอขาย 3 ราคาที่ดีที่สดุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูราคาเปรียบเทียบการซือ้ขายครัง้ลา่สดุกบัราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลข (หนว่ย:บาท) 
 
  TYPE     ประเภทของหลกัรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 1 ตวั 
 
 ACCOUNT ID      หมายเลขบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME       ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 
 
 PC       ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ประเภทลกูค้า 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Side
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 FLAG       เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 1 ตวั 
 
 OPEN#1       ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงเช้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 OPEN#2       ราคาเปิดของหลกัทรัพย์ในช่วงบา่ย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
 
 DEAL SELL       จ านวนครัง้ที่เกิดรายการฝ่ังขาย หรือการยกเลกิรายการขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สชีมพ ู

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข 
 
 DEAL BUY       จ านวนครัง้ที่เกิดรายการฝ่ังซือ้ หรือการยกเลกิรายการซือ้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข 
 
 TOTAL VOLUME BUY       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ทัง้หมดของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 TOTAL VOLUME SELL       ปริมาณหุ้นของรายการขายทัง้หมดของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
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 CANCELED BUY VOLUME       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ทัง้หมดที่ถกูยกเลกิของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 SUMMARY BUY UNEXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ทัง้หมดที่ยงัไม ่match ของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 SUMMARY BUY EXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ทัง้หมดที่ match แล้วของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 CANCELED SELL VOLUME       ปริมาณหุ้นของรายการขายทัง้หมดที่ถกูยกเลกิของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 SUMMARY SELL UNEXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการขายทัง้หมดที่ยงัไม ่match ของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 SUMMARY SELL EXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการขายทัง้หมดที่ match แล้วของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BUY ORDER AVERAGE      ราคาเฉลีย่ของรายการซือ้ทัง้หมดที่ match แล้วของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 BUY EXECUTE AVERAGE      ราคาเฉลีย่ของรายการซือ้ทัง้หมดที่ match แล้วของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
 
 SELL ORDER AVERAGE     ราคาเฉลีย่ของรายการขายทัง้หมดของหุ้นนี ้
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
  SELL EXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการขายที่ match แล้วของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สคี าสัง่ซือ้ (ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BID VOL       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
 BUY CANCEL VOL       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ที่ถกูยกเลกิของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 BUY EXECUTE VOL       ปริมาณหุ้นของรายการซือ้ที่ match แล้วของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สคี าสัง่ซือ้ (ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
 
 OFFER VOL       ปริมาณหุ้นของรายการขายของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่  ๆ
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 
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 SELL CANCEL VOL       ปริมาณหุ้นของรายการขายที่ถกูยกเลกิของหุ้นนี ้ณ ราคาหนึง่  ๆ
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม (หนว่ย:หุ้น) 

 
  PRICE      แสดงราคาของรายการสัง่ซือ้ขายและ ราคาที่ match ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูของหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 STOCK SYMBOL      สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 STOCK NAME      ช่ือของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/define.html#Close_Limit
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            Customer Information  
        
          หน้าจอนีท้ าหน้าท่ีแสดงข้อมลูทัว่ไปของลกูค้า มไีว้เพ่ือประกอบการตดัสนิใจของ  Trader ในการพิจารณาอนมุตัิ
รายการ 
       

 
        

           วิธีการใช้งาน 
 

- กดปุ่ ม [F9]-[6] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้หรือ เรียกมาจากหน้าจอ expand approve 
- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ีเหลอื
ได้ 
- กด [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ ORDERS / 
CONFIRMATIONS            

 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/inves_menu.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/ord_conf.html
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/ord_conf.html
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/ord_conf.html
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 CUSTOMER ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงหมายเลขบญัชีลกูค้า 

 
 CUSTOMER NAME        ช่ือลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงช่ือลกูค้า 

 
 ACCOUNT TYPE        ประเภทบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษรตามประเภทบญัชีลกูค้า 

 
  CUSTOMER TYPE        ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษรตามประเภทลกูค้า 

 
 CREDIT TYPE        ประเภทการตดัวงเงินของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม ตามประเภทการตดัวงเงินของลกูค้า 

 
 COMM TYPE(COMMISSION TYPE)       ประเภทการคิดคอมมิชชัน่ของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 CREDIT LINE        ประเภทการคืนวงเงินของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม ตามประเภทการคืนวงเงินของลกูค้า 
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 CAN BUY      การก าหนดให้ลกูค้าสามารถซือ้หลกัทรัพย์ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CAN BUY      การก าหนดให้ลกูค้าสามารถขายหลกัทรัพย์ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CAN MTM      ก าหนดให้บญัชี Credit Balance ค านวน Puchasing Power (PP) แบบ Mark To Market   

(Reserved) 
  

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CAN SHORT VOLUME     ความสามารถในการขาย Short Volume 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CAN SHORT LENDING     ความสามารถในการขาย Lending Stock 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CAN OVER CREDIT     ความสามารถในการท ารายการเกินวงเงิน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 241 

 
 MARGIN RATE     margin rate ของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 BRANCH ID     สาขาที่ลกูค้าเปิดบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 A/O        หมายเลขผู้ดแูลบญัชีให้กบัลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงหมายเลขผู้ดแูลบญัชีให้กบัลกูค้า 

 
 COM METHOD       วธีิการคดิคอมมชิชัน่ของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 PACKAGE TYPE       ประเภทคา่ commission ของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นจ านวนเต็มหรือตวัอกัษร 

 
 INFORMATION       ช่ือข้อมลูของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 
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 VALUE       คา่ข้อมลูท่ีระบบในสว่น INFORMATION 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขหรือตวัอกัษร 
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           Print Report Menu  
        

 หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงตวัเลอืกเพื่อให้นกัลงทนุสามารถเลอืกพิมพ์รายงานเก่ียวกบัรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของนกัลงทนุ 
                

 
 
 

  วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อแสดงข้อความให้ปอ้นตวัเลอืกนี ้
- ปอ้นรหสัตวัเลขของรายงานท่ีต้องการพิมพ์ แล้วตอบยืนยนัการพิมพ์อีกครัง้โดยมีรายละเอียดการ  

เลอืก ดงันี ้
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 Input Field(s) 
 

OPTION หมายเลขรายงาน 

 
 

หมายเลข Investor Menu 
1 Daily Position    

พิมพ์จ านวนและราคาหลกัทรัพย์ของ INVESTOR 
2 Customer Confirmations  

พิมพ์รายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์เรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ เลขท่ีค าสัง่ซือ้ขาย 
3 Customer Confirmation - By stock by price     

พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยสรุปเรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ ราคาที่ซือ้ขายได้ 
4 Daily Confirmation     

พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยสรุปเรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ ราคาที่ซือ้ขายได้ 
5 Today Confirmation - By stock by price   

พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยสรุปเรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ ราคาที่ซือ้ขายได้ 
6 Customer Position  

พิมพ์จ านวนและราคาหลกัทรัพย์ใน port ของ INVESTOR 
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Daily Position 
        
      หน้าจอรายงานนีท้ าหน้าที่แสดงจ านวนและราคาหลกัทรัพย์ของ INVESTOR 
 

 
        
       

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 
- กดปุ่ ม [1] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Customer Confirmation 
     
       หน้าจอรายงานนีท้ าหน้าที่พิมพ์รายการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์เรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ เลขท่ีค าสัง่ซือ้ขาย 
 

 
        

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 
- กดปุ่ ม [2] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Customer Confirmation By Stock By Price 
        
          หน้าจอรายงานนีท้ าหน้าที่พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยสรุปเรียงตามล าดบัช่ือหุ้น และ ราคาที่ซือ้ขายได้  
 

 
     

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 
- กดปุ่ ม [3] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Daily Confirmation 
 

       หน้าจอรายงานนีท้ าหน้าที่พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยสรุปเรียงตามล าดบัช่ือหุ้นและ ราคาที่ซือ้ขายได้  
 

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 
- กดปุ่ ม [4] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Today Confirmation-By Stock By Price 
 หน้าจอรายงานนีท้ าหน้าที่พิมพ์รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยสรุปเรียงตามล าดบัชื่อหุ้น และ ราคาที่ซือ้ขายได้ 

 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 

- กดปุ่ ม [5] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Customer Position 
หน้าจอนีท้ าหน้าทพิมพี่แสดง์จ านวนและราคาหลกัทรัพย์ใน port ของ INVESTOR 

 
วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [7] จากหน้าจอ INVESTOR MENU 

- กดปุ่ ม [6] จากหน้าจอ PRINT REPORT MENU เพื่อแสดงข้อความให้เลอืกตวัเลอืกนี ้
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Confirm Summary Menu 
       
         หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงตวัเลอืกเพื่อให้นกัลงทนุสามารถเลอืกดขู้อมลูสรุปการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ        
       

 
 

วิธีการใช้งาน 
- กดปุ่ ม [F9] จะแสดงหน้าจอ INVESTOR MENU 
- กดปุ่ ม [8] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
- ปอ้นตวัเลขของหน้าจอที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดการเลอืก ดงันี ้ 

         1- Order Summary By Stock By Price  
         2- Customer Confirm Summary By Stock By Price  

           3– Account Confirm Summary 
-        กด [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU  

 Input Field(s) 
 

MENU CHOICE หมายเลขหน้าจอที่ลกูค้าต้องการ 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/inves_menu.htm
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Order Summary By Stock By Price 
                   
        หน้าจอนีท้ าหน้าที่สรุปข้อมลูการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ โดยเรียงข้อมลูตามรายช่ือหลกัทรัพย์, 
รายการซือ้ขาย และราคา 
         

 
 
 

          วิธีการใช้งาน 

-     กดปุ่ ม [8] + [1] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
-    กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 
-    กดปุ่ ม [ENTER] เพื่อกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
-    สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ ORDERS /       
CONFIRMATIONS 
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 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID      รหสัของเจ้าหน้าท่ีหลกัทรัพย์ท่ีดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME     ช่ือของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE         ประเภทการคิดวงเงินของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขแสดงประเภทของ Credit Type 

 
 CREDIT LIMIT        วงเงินสงูสดุท่ีบญัชีสามารถมไีด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE       วงเงินคงเหลอืของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SHORT CREDIT        วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย Short 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME     ช่ือบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE      ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Customer Type 

 
 ACCOUNT TYPE        ประเภทบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Account Type 

 
 TOTAL BUY        มลูคา่ซือ้ทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL SELL      มลูคา่ขายทัง้หมดของลกูค้า  
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 STOCK SYMBOL       สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 BUY / SELL      แสดงรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 PRICE       ราคาของหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ORDER VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MATCHED       ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่มีการซือ้ หรือขายได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายการซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 AMOUNT         มลูคา่การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 UNMATCHED      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ยงัซือ้หรือขายไมไ่ด้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 CANCEL      ปริมาณของหลกัทรัพย์ที่ถกูยกเลกิ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย (สเีหลอืง: แสดงคา่ Total ) 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 ACTUAL VOLUME        ปริมาณรวมของหลกัทรัพย์ท่ียงั ไมถ่กูยกเลกิ  

   (จ านวนรวมของหุ้นท่ีสัง่ - จ านวนรวมของหุ้นท่ีสัง่ CANCEL) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 

 
 MARKET AVERAGE        ราคาเฉลีย่ของของหลกัทรัพย์ในตลาดขณะนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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Customer Confirm By Stock By Price 
        
          หน้าจอนีท้ าหน้าที่สรุปข้อมลูการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ โดยเรียงข้อมลูตามรายช่ือหลกัทรัพย์ , 
หมายเลขค าสัง่ซือ้ขาย, รายการซือ้ขายและราคา 
       

 
        

วิธีการใช้งาน 

-    กดปุ่ ม [8] + [2] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้
-    กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 
-    กดปุ่ ม [ENTER] เพื่อกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
-    สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ  
ORDERS / CONFIRMATIONS 

 
 
 
 
 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/inves_menu.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/ord_conf.html
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 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID       รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME       ช่ือของเจ้าหน้าท่ีหลกัทรัพย์ท่ีดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE       ประเภทการคดิวงเงินของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขแสดงประเภทของ Credit Type 

 
 CREDIT LIMIT        วงเงินสงูสดุที่บญัชีสามารถมีได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE      วงเงินคงเหลอืของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 SHORT CREDIT        วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย Short 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 
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 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME       ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE        ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Customer Type 

 
 ACCOUNT TYPE        ประเภทบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Account Type 
 
 TOTAL BOUGHT        มลูคา่รายการท่ีซือ้ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL SOLD       มลูคา่รายการท่ีขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ORDER NUMBER      หมายเลขค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 SIDE       รายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร 

 
 STOCK        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 PRICE        ราคาของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมีทศนิยมสองต าแหนง่ 

 
 MATCHED        ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีมกีารซือ้ขายได้แล้ว ของค าสัง่ซือ้ขายนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)  
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 DEAL PRICE VOLUME        ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีมกีารซือ้ขายได้แล้วในแตล่ะ DEAL PRICE 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)  

 
 DEAL PRICE      ราคา Matched ของหุ้นท่ีซือ้หรือขายได้ของลกูค้าในแตล่ะ DEAL 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็มมีทศนิยมสองต าแหนง่ 

 
 STATUS       สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษรท่ีเป็นความหมายเต็ม 

 
 STATUS TRANSFORM        สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษรท่ีเป็นตวัยอ่ 
 
 ORDER TYPE        ประเภทของค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูรายงานการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร 

 
 SUMMARY       บรรทดัสรุปเมื่อเปลีย่นประเภทรายการท่ีสัง่(B/S) หรือเปลีย่นหลกัทรัพย์ที่ราคาตา่งๆ ท่ีมีการ     

MATCH 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร 

การค านวณ ราคาเฉลีย่ = (ผลรวมของจ านวนหุ้นท่ี match * ราคาที่ match) / (ผลรวมของ
จ านวนหุ้นท่ี match) 
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 TOTAL       บรรทดัสรุปเมื่อเปลีย่นประเภทรายการท่ีสัง่(B/S) หรือเปลีย่นหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัอกัษร 
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Account Confirm Summary 
  แสดงข้อมลูสรุปการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ แตล่ะบญัชี เรียงตามรายช่ือหลกัทรัพย์ รายการซือ้ขาย 
โดยแสดง ราคาเฉลีย่ และ ปริมาณหุ้น มลูคา่หุ้น และ คา่ commission ของแตล่ะหลกัทรัพย์ 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม[F9]+ [8] + [3] จากหน้าจอ INVESTOR MENU เพื่อเรียกหน้าจอนี ้

- กดปุ่ ม [PgUp] เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว หรือ [PgDn] เพื่อดขู้อมลูของหน้าถดัไป 

- กดปุ่ ม [ENTER] เพื่อกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 

- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ ORDERS / 
CONFIRMATIONS  
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กลุม่ที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมลูของลกูค้า 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) ID       รหสัของเจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME       ช่ือของเจ้าหน้าท่ีหลกัทรัพย์ท่ีดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 CREDIT TYPE       ประเภทการคดิวงเงินของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขแสดงประเภทของ Credit Type 

 
 CREDIT LIMIT        วงเงินสงูสดุที่บญัชีสามารถมีได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT AVAILABLE      วงเงินคงเหลอืของบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 

 
 SHORT CREDIT        วงเงินขายคงเหลอื หรือ มลูคา่ขาย Short 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลข (หนว่ย:บาท) 
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 ACCOUNT ID        หมายเลขบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 ACCOUNT NAME       ช่ือบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER TYPE        ประเภทลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Customer Type 

 
 ACCOUNT TYPE        ประเภทบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ Account Type 
 
 TOTAL BUY        มลูคา่รายการท่ีซือ้ได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL SELL       มลูคา่รายการท่ีขายได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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กลุม่ที่ 2 แสดงรายละเอียดของหลกัทรัพย์แตล่ะราคา 
 BS(Buy/Sell)       แสดงรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 STOCK SYMBOL        สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์  
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

 
 VOLUME       ปริมาณของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงตวัเลขจ านวนเต็ม 

 
 AVERAGE PRICE        ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ท่ีท าการซือ้ขายแล้ว ยงัไมร่วมคา่ commission จดุทศนิยม 6  

ต าแหนง่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 AMOUNT       มลูคา่การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 COMISSION&VAT       คา่ commission จากการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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 NET       จ านวนเงินท่ีต้องจา่ยหรือ ได้รับเมื่อคดิคา่ commsion 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 MARKET AVERAGE       ราคาเฉลีย่จากการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ตวันัน้ทัง้ตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    ข้อมลูการปอ้นค าสัง่ซือ้ขาย 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
กลุม่ที่ 3 บรรทดัสรุปแสดงค าวา่ TOTAL โดยจะแสดงบรรทดัสรุปรวมเมื่อเปลีย่นประเภทรายการท่ีสัง่ (B/S) หรือ 
เปลีย่นหลกัทรัพย์ 
 
 TOTAL AMOUNT       มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายโดยไมค่ดิคา่ commission 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 TOTAL COMMISSION&VAT       มลูคา่ commission รวมจากการซือ้หรือขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 TOTAL NET      จ านวนเงินรวมที่ต้องจ่าย หรือ ได้รับเมื่อคิดคา่ commsion 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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กลุม่ที่ 4 บรรทดัสรุปแสดงค าวา่ TOT. NET โดยจะแสดงบรรทดัสรุปรวมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า 
 
 TOTAL NET AMOUNT        มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายโดยไมค่ดิคา่ commission 
 

สทีี่ใช้แสดง    ตวัอกัษรสฟีา้เมื่อมลูคา่การซือ้มากกวา่มลูคา่การขาย หรือ 
ตวัอกัษรสชีมพเูมื่อมลูคา่การขายมากกวา่มลูคา่การซือ้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 TOTAL NET COMMISSION&VAT        มลูคา่ commission รวมจากการซือ้ขาย 
 

สทีี่ใช้แสดง    ตวัอกัษรสฟีา้เมื่อมลูคา่การซือ้มากกวา่มลูคา่การขาย หรือ 
ตวัอกัษรสชีมพเูมื่อมลูคา่การขายมากกวา่มลูคา่การซือ้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

 
 TOTAL NET         จ านวนเงินรวมท่ีต้องจา่ย หรือ ได้รับเมื่อคิดคา่ commsion 
 

สทีี่ใช้แสดง    ตวัอกัษรสฟีา้เมื่อมลูคา่การซือ้มากกวา่มลูคา่การขาย หรือ 
ตวัอกัษรสชีมพเูมื่อมลูคา่การขายมากกวา่มลูคา่การซือ้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง     แสดงทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
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Credit Balance&Purchasing Power 
  หน้าจอนีท้ าหน้าที่แสดงข้อมลูเก่ียวกบัวงเงินคงเหลอื และ อ านาจซือ้คงเหลอืของลกูค้า รวมทัง้แสดง
มลูคา่ทนุของหุ้น และ มลูคา่หุ้นตามราคาตลาด ณ ขณะนัน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจสัง่ซือ้หรือขายหุ้นของลกูค้า 
 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- กดปุ่ ม [F9]-[9] เพื่อเรียกหน้าจอนี ้ 
- กดปุ่ ม [PgUp] หรือคลิก๊ที่ลกูศร เพื่อดขู้อมลูของหน้าที่แล้ว และ[PgDn] หรือคลิก๊ที่ลกูศร เพื่อดขู้อมลู
ของหน้าถดัไป ของข้อมลูสว่นท่ีเหลอืได้ 
- สามารถเลอืกช่ือหุ้นได้ 
- กด [ENTER] จะกลบัสูห่น้าจอ INVESTOR MENU 
- สามารถกดปุ่ มพิเศษเพื่อไปยงัหน้าจอใน Function Key เดียวกนัได้ เช่นเดียวกบัหน้าจอ  
ORDERS / CONFIRMATIONS 

  

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/inves_menu.htm
http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/ord_conf.html
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 Input Field(s)         จ านวนเงินรวมท่ีต้องจา่ย หรือ ได้รับเมื่อคิดคา่ commsion 
 

STOCK สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 

 
 ACCOUNT         หมายเลขบญัชีลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      หมายเลขบญัชีลกูค้า 

 
 ACCOUNT OFFICER (A/O) NAME       ช่ือของเจ้าหน้าท่ีหลกัทรัพย์ท่ีดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 ACCOUNT  TYPE       ประเภทบญัชี (account type) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ประเภทบญัชี (account type) 

 
 ACCOUNT NAME       ช่ือเจ้าของบบญัชี 
 

สทีี่ใช้แสดง    สฟีา้ 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษร 

 
 CUSTOMER  TYPE       ประเภทลกูค้า (customer type) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 1 ตวั แสดงประเภทของลกูค้า 

 
 CREDIT  TYPE       ประเภทวงเงิน 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ตวัเลขแสดงประเภทวงเงิน 
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 A/O       marketing ที่ดแูลลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงหมายเลข marketing ที่ดแูลลกูค้า 

 
 CREDIT  LIMIT      วงเงินสงูสดุของนกัลงทนุ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TOT-B      มลูคา่ซือ้ทัง้หมดของลกูค้า (total buy) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 TOT-S      มลูคา่ขายทัง้หมดของลกูค้า (total sell) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 CREDIT  AVAILABLE      วงเงินซือ้คงเหลอืของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SHORT SELL CREDIT     วงเงินขายคงเหลอื หรือ วงเงินขาย short คงเหลอื 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 ASSETS     มลูคา่สว่น ASSETS 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นคา่ + จะเป็นสเีขียว 
ถ้าเป็นคา่ - จะเป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LIABILITIES    มลูคา่สว่น LIABILITIES 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นคา่ + จะเป็นสเีขียว 
ถ้าเป็นคา่ - จะเป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 EQUITY    ทรัพย์สนิของลกูค้า = ASSETS - LIABILITIES 
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นคา่ + จะเป็นสเีขียว 
ถ้าเป็นคา่ - จะเป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 CASH BAL    เงินสดที่วางเป็นประกนั 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 LMV    มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ถือครองอยู ่
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 COLLATERAL    หลกัประกนัอื่น ๆ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 



                                                              iFIS Internet User Manual 

 

  Copyright  2014 Freewill Solutions Company Limited. All rights reserved Page 273 

 DEBT    มลูคา่หนีท้ี่กู้ ไปเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SMV    มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ขาย short ได้แล้ว 
 

สทีี่ใช้แสดง    สแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 MARGIN REQUIREMENT    ทรัพย์สนิท่ีต้องการ หรือ marginที่ต้องการ (margin required) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 BUY MR    มลูคา่ซือ้ที่ยงัไม ่match 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SELL MR    มลูคา่ขายที่ยงัไม ่match 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีาว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 EXCESS EQUITY   สว่นตา่งของ equity ลกูค้าที่มีอยูจ่ริงกบัระดบั equity ที่ต้องการ ซึง่จะใช้เป็นตวัก าหนด 

purchasing power หรือ จ านวนเงินท่ีลกูค้าสามารถถอนได้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 PURCHASING POWER  อ านาจในการซือ้ของลกูค้า (purchasing power) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีขียว 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 CALL MARGIN  มลูคา่ที่ใช้ค านวณเพื่อ call ให้ถึงอตัราที่ broker ต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 SHORTAGE CALL  มลูคา่ที่ต้อง call ให้ถึงอตัราที่ broker ต้องการ = EQUITY - CALL MARGIN 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 CALL FORCESELL  มลูคา่ที่ใช้ค านวณเพื่อหาวา่ต้อง force เทา่ไหร่ของ broker 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 ACTION        call margin หรือ force sell 
 

สทีี่ใช้แสดง     

รูปแบบท่ีใช้แสดง       

 
 SHORTAGE FORCE  มลูคา่ที่ต้อง force ให้ถึงอตัรา forcesell = EQUITY - CALL FORCE SELL 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 
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 CALL- LMV  อตัรา margin call ด้าน LMV call ถึงระดบัท่ี broker ต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม  

 
 CALL- SMV  อตัรา margin call ด้าน SMV call ถึงระดบัท่ี broker ต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม  

 
 FORCE- LMV  อตัรา force sell ด้าน LMV call ถึงระดบัท่ี broker ต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม  

 
 FORCE- SMV  อตัรา force sell ด้าน SMV call ถึงระดบัท่ี broker ต้องการ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 
รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม  

 
 MARGIN RATIO   
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีทา 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขทศนิยม  

 
 WITHDRAW      
 

สทีี่ใช้แสดง    ถ้าเป็นคา่ + จะเป็นสเีขียว 
ถ้าเป็นคา่ - จะเป็นสแีดง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่โดยถ้าเป็นคา่ลบจะ
แสแสดง เคร่ืองหมายลบ (-) ข้างหน้าด้วย  (หนว่ย:บาท) 
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 TOTAL AMOUNT       ผลรวมของมลูคา่หุ้นตามราคาต้นทนุเฉลีย่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 TOTAL MKT.VALUE      ผลรวมของมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด ณ ขณะนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สเีหลอืง 

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงตวัเลขจ านวนต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 STOCK      สญัลกัษณ์ของหลกัทรัพย์ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ชือยอ่ของหลกทรัพย์ 

 
 STOCK TYPE      ประเภทของหุ้น 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      ‘  ‘ ในกรณีที่เป็นหุ้นธรมดา 
   ก  ‘S’ ในกรณีที่เป็นหุ้น lending 

 
 RATE     today margin ค านวณจาก margin ของหุ้น กบั margin ของลกูค้า 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลข 

 
 ACTUAL-POS     จ านวนหุ้นคงเหลอือยูจ่ริง (รวมจ านวนหุ้นท่ีสัง่ขายแตย่งัไม ่match ด้วย) 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:หุ้น) 
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 AVG.COST     ราคาต้นทนุเฉลีย่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,)และทศนิยม 2 ต าแหนง่ (หนว่ย:บาท) 

 
 AMOUNT     มลูคา่หุ้นตามราคาต้นทนุเฉลีย่ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 LAST    ราคา last sell ถ้าไมม่ีราคา LAST ใช้ราคา Close 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MKT.VALUE    มลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MR    margin required ของหุ้นนัน้ 
 

สทีี่ใช้แสดง    สขีองข้อมลู mark to market  

รูปแบบท่ีใช้แสดง      แสดงเป็นตวัเลขจ านวนเต็มมี COMMA(,) (หนว่ย:บาท) 

 
 MARK TO MARKET COLOR    margin required ของหุ้นนัน้ 
 

สเีขียว เมื่อคา่ LAST SALE>AVG.COST 

สเีหลอืง  เมื่อคา่ LAST SALE=AVG.COST 

สแีดง เมื่อคา่ LAST SALE<AVG.COSTหรือ STOCK TYPE = S 

http://elf/html/spec/iFIS/ifis_client_online_manual/TraderScreen/screen/cre_bal.htm#color#color
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ภาคผนวก 
 
 ประเภทของตลาดฯ  ( Market Type) 
 

A SET 

S MAI (SME) 

O OPTION 
 
 
 สถานะของตลาดฯ (Market Status) 
 

A Market Call 

B Begin Broadcast 

C Market Close 

D End of Recap Stream 

E End of Broadcast 

F Finish Intermission Period 

G Begin End Off Day (SU transaction) 

H Halt All Trading 

I Begin Intermission Period 

J End End Of Day (SU Transaction) 

K End Runoff Period 

N Normal Trading Resumed 

O Market Open 

P Start Pre-open 

R Reaume All Trading 

S Start Market 

T Begin Sending BR 

U End Sending BR 
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 ประเภทของหลกัทรัพย์ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ (Security Type) 
 

B Convertible/Foreign หุ้นกู้แปลงสภาพ (ตา่งประเทศ) 

C Convertible หุ้นกู้แปลงสภาพ 

D Debenture หุ้นกู้ 

E Debenture/Foreign หุ้นกู้  (ตา่งประเทศ) 

F Foreign Common Stock หุ้นสามญั (ตา่งประเทศ) 

G Government Bond พนัธบตัรรัฐบาล 
H Government Bond/Foreign พนัธบตัรรัฐบาล (ตา่งประเทศ) 

I Index Warrant ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิอนพุนัธ์ท่ีมี underlying asset เป็น index 

J Convertible Preferred หุ้นบริุมสทิธ์ิแปลงสภาพ 

K Convertible Preferred/Foreign หุ้นบริุมสทิธ์ิแปลงสภาพ (ตา่งประเทศ) 

M Mutual Fund หุ้นกองทนุ 

N Mutual Fund/Foreign หุ้นกองทนุ (ตา่งประเทศ) 

O Option ตราสารอนพุนัธ์ 

P Preferred หุ้นบริุมสทิธ์ิ 

Q Preferred/Foreign หุ้นบริุมสทิธ์ิ (ตา่งประเทศ) 

R Transferable Subscription Rights ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสทิธิได้ 

S Common Stock หุ้นสามญั 

T Trust Unit/Foreign หนว่ยลงทนุ (ตา่งประเทศ) 

U Trust Unit หนว่ยลงทนุ 

V Covered Warrant ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิอนพุนัธ์ท่ีมี underlying asset เป็นหุ้นสามญั 

W Warrant ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิ 

X Warrant of Unit Trust ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิประเภทกองทนุ 

Y Warrant of Unit Trust/Foreign ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิประเภทกองทนุ (ตา่งประเทศ) 

   
 ประเภทของหลกัทรัพย์ในบญัชี (Stock Type) 
 

02 หลกัทรัพย์ที่สามารถขายได้ 

04 Pledge แบบ marginable 

09 หลกัทรัพย์ expect right 

12 หลกัทรัพย์เพิ่มทนุ (ลกูหุ้น) 

20 หลกัทรัพย์ที่ยืมมาเพื่อขาย short 

21 Pledge แบบ non-marginable 
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  เคร่ืองหมายก ากบัหลกัทรัพย์ (FLAGS) 
 

SP Suspend flag หมายถึง หลกัทรัพย์ที่ถกูสัง่ห้ามซือ้ขาบ 

Sp Split หมายถึงหลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงราคา par 

ST Stablized หมายถึง หลกัทรัพย์นีอ้ยูใ่นระหวา่งการท า Stabilization 

DS Designated security   หมายถึง   ราคาหรือปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ได้ด้วยเงินสด
เทา่นัน้ 

ds* เหมือน DS แต ่Broker เป็นผู้ตัง้ flag นีเ้อง 

N News หมายถึง หลกัทรัพย์นีม้ีขา่วจากตลาดหลกัทรัพย์ 

NP Notice pending หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์อยูใ่นระหวา่งการรอข้อมลูของหลกัทรัพย์นีจ้าก
บริษัท 

NR Notice received หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับข้อมลูของหลกัทรัพย์นีจ้ากบริษัทแล้ว 

XA Excluded Dividend and Right หมายถึง ผู้ซือ้ไมม่ีสทิธ์ิ ใน เงินปันผล , ดอกเบีย้ และการจอง
หลกัทรัพย์ใหม ่

XD Excluded Dividend หมายถึง ผู้ซือ้ไมม่ีสทิธ์ิใน เงินปันผลท่ีจ่ายในงวดนัน้ 

XI Excluded Interested หมายถึงผู้ซือ้ไมม่ีสทิธ์ิในดอกเบีย้ 

XM Excluded Meeting หมายถึง ผู้ซือ้ไมม่ีสทิธ์ิในการนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
XR Excluded Right หมายถึง ผู้ซือ้ไมม่ีสทิธ์ิในการจองหลกัทรัพย์ใหมจ่ากการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ 

XS Excluded Short-Term Warrant หมายถึง หลกัทรัพย์นีก้ าลงัออกใบส าคญัแสดงสทิธ์ิระยะสัน้ 

C Compliance หมายถึง หลกัทรัพย์นีเ้ข้าขา่ยถกูปลดออกจากตลาดหลกัทรัพย์ 

H Halt หมายถึง หลกัทรัพย์ถกูสัง่ห้ามการซือ้ขายชัว่คราว 

E Exercise Halt หมายถึง หลกัทรัพย์ถกูสัง่ห้ามการท า Exercise ชัว่คราว 

T Halt Thai Trust Fund หมายถึง หลกัทรัพย์นีห้้ามซือ้ขายแบบ Thai Trust Fund *ยงัไมส่ามารถ
แสดง Flag ds ได้ 

      
 สถานะของหลกัทรัพย์ (Stock Status) 
      Benefit  สถานะการไมไ่ด้รับสทิธิหลงัจากการซือ้หลกัทรัพย์นี ้แบง่ออกเป็น 
 

A ไมไ่ด้รับสทิธิเงินปันผลและการจองหุ้นเพิ่มทนุ (exclusive all) (XA) 

C ไมไ่ด้รับสทิธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (exclusive conversion) (XC) 

D ไมไ่ด้รับสทิธิเงินปันผล (exclusive dividend) (XD) 

E ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองหุ้น warrant (exclusive exercise warrant) (XE) 

I ไมไ่ด้รับสทิธิดอกเบีย้ (exclusive interest) (XI) 

M ไมไ่ด้รับสทิธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น (exclusive meeting) (XM) 
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R ไมไ่ด้รับสทิธิการจองหุ้นเพิ่มทนุ (exclusive right) (XR) 

S ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองหุ้น short-term warrant (exclusive short-term warrant) (XS) 

T ไมไ่ด้รับสทิธิการจองหุ้น transferable subscription right (exclusive TSR) 

(XT) สถานะท่ีต้องแจ้งช่ือลกูค้าที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์(ClientID) 

Y ต้องแจ้ง (Client ID Required) 

        
 สถานะการเพิกถอนซือ้ขายหลกัทรัพย์นี ้ออกจากตลาดฯ (Delist) 
 

A ตราสารอนพุนัธ์ที่หมดอายแุล้ว ไมส่ามารถสง่ order ได้อีก 

C  บริษัทจดทะเบียนอยูร่ะหวา่งการด าเนินการให้เหตแุหง่เพิกถอนออกจากตลาดฯ หมดไปโดยยงั 
สามารถซือ้ขายหลกัทรัพย์นีไ้ด้ตามปกติ (compliance) 

D  หลกัทรัพย์นีไ้ด้ถกูเพิกถอนออกจากตลาดฯ และห้ามท าการซือ้ขายแล้ว (delist) สถานการณ์ 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสดเทา่นัน้(Designated) 

ds   ราคาหรือปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นแปลงจากสภาพปกติ ต้องซือ้ด้วยเงินสดเทา่นัน้  
(designated) โดย broker เป็นผู้สัง่ (FD=Force Designated Stock) 

DS  ราคาหรือปริมาณการซือ้ขายเปลีย่นแปลงจากสภาพปกติ ต้องซือ้ด้วยเงินสดเทา่นัน้ 
(designated) แจ้งโดยตลาด 

Z หลกัทรัพย์นีอ้ยูใ่นระหวา่งการท า Stabilization (ST=Stablized Stock) 
 
 สถานะการมีประชมุผู้ ถือหุ้น (Meeting ) 
 

M มีการประชมุของบริษัทผู้ ถือหุ้นของหลกัทรัพย์นี ้(meeting) 

 
 สถานะหยดุการซือ้ขายชัว่คราว (Halt) 
 

H ระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์นีช้ัว่คราว (halt) 

R ยกเลกิระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์นี ้(resume) 

T ระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund นีช้ัว่คราว 
 
 สถานะการขอหรือได้รับข้อมลูจากหลกัทรัพย์นี ้(Notice) 
 

NP ก าลงัรอข้อมลูเพิ่มเติมของหลกัทรัพย์นี ้(notice pending) 

NR ได้รับข้อมลูเพิ่มเติมจากหลกัทรัพย์นีแ้ล้ว (notice received) 
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 สถานะท่ีหลกัทรัพย์นัน้อยูใ่น SDC (SDC Flag) 
 

Y หลกัทรัพย์นีอ้ยูใ่น SDC 

N หลกัทรัพย์นีไ้มอ่ยูใ่น SDC 
 
 สถานะการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์นี ้(Split) 
 

Sp เป็นการซือ้ขายวนัแรกของหลกัทรัพย์นี ้หลงัจากที่มีการ split หุ้น 
 
 สถานะยกเลกิการซือ้ขายชัว่คราว (Suspend) 
 

Sp ห้ามท าการซือ้ขาย (suspend) หลกัทรัพย์นีช้ัว่คราว 
 
 หมายเลขและสญัญลกัษณ์ประจ ากลุม่อตุสาหกรรม (SectorNumber/SectorSymbol) 
 

1. กลุม่ธุรกิจการเกษตร (Agriculture/.AGRI) 

2. กลุม่ธนาคาร (Banking/.BANK) 

3. กลุม่วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ (Building and Furnishing Materials/.BUILD) 

4. กลุม่เคมีภณัฑ์ และพลาสติก (Chemicals and Plastics/.CHEM) 

5. กลุม่พาณิชย์ (Commerce/.COMM) 

6. กลุม่สือ่สาร (Communication/.COMUN) 

7. กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟา้และคอมพิวเตอร์ (Electric Products and Computer/.ELEC) 

8. กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Components/.ETRON) 

9. กลุม่พลงังาน (Energy/.ENERG) 

10. กลุม่บนัเทิงและสนัทนาการ (Entertainment and Recreation/.ENTER) 

11. กลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์ (Finance and Securities/.FIN) 

12. กลุม่อาหารและเคร่ืองดื่ม (Foods and Beverages/.FOOD) 

13. กลุม่การแพทย์ (Health Care Services/.HELTH) 

14. กลุม่โรงแรมและบริการทอ่งเที่ยว (Hotel and Travel Services/.HOTEL) 

15. กลุม่เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household Goods/.HHOLD) 

16. กลุม่ประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance/.INSUR) 

17. กลุม่การลงทนุ (Company Under Rehabilitation /.REHABCO) 

18. กลุม่อญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry and Ornaments/.JEWEL) 
19. กลุม่เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร (Machinery and Equipment/.MACH) 

20. กลุม่เหมืองแร่ (Mining/.MINE) 
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21. กลุม่บรรจภุณัฑ์ (Packaging/.PKG) 

22. กลุม่เวชภณัฑ์และเคร่ืองส าอางค์ (Pharmaceutical Products and Cosmetics/.PHARM) 

23. กลุม่การพิมพ์ และสิง่พิมพ์ (Printing and Publishing/.PRINT) 

24. กลุม่บริการเฉพาะกิจ (Professional Services/.PROF) 

25. กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Property Development/.PROP) 

26. กลุม่เยื่อกระดาษ (Pulping and Paper/.PULP) 

27. กลุม่สิง่ทอและเคร่ืองนุม่หม่ (Textile, Clothing and Footwear/.TEXT) 

28. กลุม่ขนสง่ (Transportation/.TRANS) 

29. กลุม่ยานพาหนะและอปุกรณ์ (Vehicles and Parts/.VEHICLE) 

30. กลุม่คลงัสนิค้า และไซโล (Warehouse and Silo/.SILO) 

31. กลุม่อื่นๆ (Others/.OTHER) 

      
 ประเภทบญัชีลกูค้า (Account Type) 
 

A บญัชีที่ผสมผสานระหวา่งเงินสดและเงินทดรอง (cash-margin)  ตามอตัราสว่นท่ีตลาดฯ 
ก าหนด 

C บญัชีเงินสด (cash) 

M บญัชีเงินทดรอง (margin) 

B บญัชี Credit Balance 

 
 ประเภทการตดัวงเงิน (Credit Type) 

 

1 Premier 

2 Regular 

3 Sell Only 
4 Total Exposure 

5 Extended Total Exposure 

6 Credit Line 

7 Cash Balance 

8 Credit Balance 

9 Temporary Credit balance 
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 ประเภทการคืนวงเงิน (Credit Line) 
 

1 คืนวงเงินลกูค้าด้วยราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ที่ซือ้มา ( Average Price ) 

2 คืนวงเงินลกูค้าด้วยราคาหลกัทรัพย์ที่ขายได้ ( Deal Price ) 

 
 ประเภทลกูค้า (Customer/Business Type) 
 

C Broker Client 

F Broker Foreign 

I Sub Broker Client 

M Mutual Fund 

O Sub Broker Foreign 

P Broker Portfolio 

S Sub Broker Portfolio 

U Sub Broker Mutual Fund 
 
 ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย (Side) 
 

B รายการซือ้ (buy) 

S รายการขาย (sell) 
 
 กระดานส าหรับ หลกัทรัพย์อนพุนัธ์ ประเภทของกระดานท่ีซือ้ขาย (Board) 
 

M  กระดานหลกั(Main Board) กระดานซือ้ขายปกติใช้ซือ้ขายหุ้นสามญั, หุ้นบริุมสทิธิ,  
ใบส าคญัแสดงสทิธิโดยใช้หลกัเกณฑ์การซือ้ขายในเร่ืองของหนว่ยการซือ้ขาย, การก าหนด 
Ceiling & Floor, ช่วงราคา (Spread) และการสง่ค าสัง่แบบมีเง่ือนไข  (Condition Price) 

F กระดานตา่งประเทศ (Foreign Board) ใช้ซือ้ขายหุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิที่จดทะเบียนภายใต้     
ช่ือนกัลงทนุตา่งประเทศ 

B กระดานรายใหญ่ (์ฺBig Lot Board) ใช้ซือ้ขายหุ้นสามญั, หุ้นบริุมสทิธิ, ใบส าคญัแสดงสทิธิ, 
หนว่ยลงทนุ, และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุตา่งประเทศต้องมีปริมาณซือ้ขาย(Volume)ตัง้แต ่1 
ล้านหุ้นขึน้ไป หรือมลูคา่การซือ้ขาย (Value)ตัง้แต ่3 ล้านบาทขึน้ไป  ไมก่ าหนด Ceiling & 
Floor และช่วงราคา(Spread) 

O กระดานหนว่ยยอ่ย (Odd Lot Board) ใช้ซือ้ขายหุ้นสามญั, หุ้นบริุมสทิธิ, ใบส าคญัแสดงสทิธิ, 
หนว่ยลงทนุต้องมีปริมาณซือ้ขาย(Volume) ต ่ากวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย(น้อยกวา่ 100 หุ้น)  ใช้
กฎเกณฑ์การซือ้ขายใน เร่ืองการก าหนด Ceiling & Floor และช่วงราคา (Spread) 
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 ช่วงราคาในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Spread) 
 

ราคาหลักทรัพย์ ช่วงราคา (บาท) 
S รายการขาย (sell) 

ต ่ากวา่ 2 บาท 0.01 

2 - 4.98 บาท 0.02 

5 - 9.95 บาท 0.05 

10 - 24.90 บาท 0.10 

25 - 49.75 บาท 0.25 

50 - 99.50 บาท 0.50 

100 - 199 บาท 1.00 

200 - 398 บาท 2.00 

400 - 796 บาท 4.00 

800 บาท 6.00 
 
 
 เง่ือนไขของค าสัง่ซือ้ขาย (Condition) 
 

A ให้ยืนยนัการซือ้ขาย (confirm) ทนัทีด้วยราคาเปิดของช่วงนัน้ หากไมม่ีราคาเปิด ให้ยกเลกิค าสัง่
นัน้ทนัที(ATO=At the Open Price) 

F ให้ยืนยนัการซือ้ขาย (confirm) ทนัที แตถ้่าหากไมส่ามารถยืนยนัการซือ้ขายทัง้หมดได้  
ให้ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายนีท้ัง้หมดทนัที (FOK=Fill or Kill) 

I ให้ยืนยนัการซือ้ขาย (confirm) ทนัที แตถ้่าหากไมส่ามารถยืนยนัการซือ้ขายได้ ไมว่า่จะบาง    
สว่นหรือทัง้หมดให้ยกเลกิปริมาณหุ้นสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดทนัที (IOC=Immediate or Cancel) 

M ให้ยืนยนัการซือ้ขาย (confirm) ด้วยราคาเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ณ ขณะนัน้ และถ้าหากยืนยนั
การซือ้ขายไมค่รบตามจ านวนที่สัง่ ให้ตัง้ด้วยราคาเสนอซือ้หรือเสนอขาย ในระดบัช่วง (spread) 
ถดัไป แตถ้่าหากไมม่ีราคาเสนอซือ้หรือเสนอขาย ให้ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายนีท้นัที   (MP=Market 
Price) 

Publish Volumeก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้ขายครัง้ละไมต้่องเต็มจ านวนที่สัง่ทัง้หมด โดยให้ปริมาณที่สัง่
เป็นไปตามจ านวน publish และผลรวมของปริมาณ publish จะต้องไมเ่กินปริมาณการสัง่ซือ้
ขาย ( publish มีคา่เป็นจ านวนเทา่ของ lot และต้องไมต่ ่ากวา่ 1000 หุ้น) 
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 อายขุองค าสัง่ซือ้ขาย (Life) 
 

D Day Order นัน้มีอายวุนัเดียว 

C GTC Order นัน้มีอายจุนกวา่ จะสัง่ยกเลกิ 

E GTD Order นัน้มีอายจุนถึง วนัท่ี Expire Date 
 
 สถานะของการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (Qoute) 
 

E ค าสัง่นีไ้ด้ปอ้นเข้าระบบแล้ว แตย่งัไมไ่ด้สง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือ broker เนื่องจาก 
market status ขณะนัน้เป็นช่วงก่อน preopen รอบเช้า หรือช่วง intermission หรือเนื่องจาก
ระบบสือ่สารไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือ broker ขดัข้อง 

K ( ส าหรับระบบ sub broker ) ค าสัง่นีไ้ด้สง่จาก sub broker ไปยงั broker แล้ว และค าสัง่นีอ้ยู่
ในระหวา่งการรอข้อมความยืนยนัรับ order จากระบบ broker อีกครัง้ 

B ค าสัง่นีไ้ด้สง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือ broker แล้ว และค าสัง่นีอ้ยูใ่นระหวา่งการรอข้อความ
ยืนยนัรับ orderจากตลาดหลกัทรัพย์อีกครัง้ 

Y ค าสัง่นีอ้ยูใ่นระหวา่งการรอข้อมความยืนยนัรับ order จาก ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
 
 สถานะของค าสัง่ซือ้ขาย (Order Status) 
 

A Approve Order order ที่รอการอนมุตัิให้ซือ้ขาย 

C Canceled Order order ที่ถกูยกเลกิโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

D Disapproved Order order ที่ไมอ่นมุตัิให้มีการซือ้ขาย 

M Matched Order order ที่ซือ้ขายเรียบร้อยแล้ว 

MA Match Order order ที่ผา่นการ approved ก่อนถกูสง่ไปท่ีตลาดฯและ matched กลบัมา 

MC Match Order order ที่ถกูเปลีย่น account และ มีการซือ้ขาย order นีเ้รียบร้อยแล้ว 

MAC Match Order order ที่ผา่นการ approved มาก่อนสง่ไปตลาด มีการตกลงซือ้ขาย เรียบร้อย 
และ order มีการถกูเปลีย่นแปลง account 

O Open Order order ที่รอการซือ้ขาย 

OA Open Order order ที่ผา่นการ approved มาก่อน และอยูใ่นระหวา่งรอการซือ้ขาย 
OAC Changer Order order ผา่นการ approved มาก่อน และถกูเปลีย่น account ในระหวา่งรอการ

ซือ้ขาย 

PO Pre open Order order ที่ไมถ่กูสง่ไปท่ี SET 

PX Pending Cancel order ถกูยกเลกิ แตต่ลาดฯยงัไมต่อบกลบั (pending cancel) 

PXC Pending Cancel order ที่ผา่นการ approved มาก่อน และถกูยกเลกิแตต่ลาดฯ ยงัไมต่อบ
กลบั (pending cancel) 
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R Rejected Order order ที่มีปัญหาและถกูยกเลกิ 

X Canceled Order order ที่ถกูยกเลกิค าสัง่ซือ้ขาย 

XA Canceled Order order ที่ผา่นการ approved มาก่อน และถกูยกเลกิ 

XC Canceled Order order ที่ผา่นการ approved มาก่อน และถกูเปลีย่นแปลง  account 

XAC Canceled Order order ผา่นการ approved มาก่อน ถกูเปลีย่น account ในระหวา่งรอการซือ้
ขาย และถกูยกเลกิ 

UO Review Order order ที่สัง่มาจาก subbroker และรอการ review จากเจ้าหน้าที่ Trader ที่ดแูล 
order ของ subbroker หรือ เจ้าหน้าที่ marketing หรือ A/O ที่ดแูลบญัชีนัน้หรือ เจ้าหน้าที่ท่ีมี 
authorize สงูกวา่ 

UX Review Order order ที่ถกูยกเลกิโดย subbroker และรอการ review จาก A/O หรือคนที่มี 
authorize สงูกวา่ 

DS  PTD Entry 1 firm put through deal ที่รอการยืนยนัรับจาก ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2 firn put through deal ที่รอการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือ buyer broker 

DC receive PTD Entry 2 firn put through deal ที่ sell ปอ้นมา และรอการอนมุตัิจาก buyer 
broker 

SD PTD Disapprove 2 firm put though deal ที่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิแล้ว จาก ตลาดหลกัทรัพย์ 

CD PTD Disapprove 2 firm put though deal ที่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิแล้ว จาก buyer broker 

MD PTD Matched 1 firm put through deal ที่ตลาดหลกัทรัพย์ยืนยนัได้รับแล้ว หรือ 2 firm put 
though dealที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

XS Cancel PTD 1 firn put through deal ที่สัง่ยกเลกิ แล้วรอการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2 firn put through deal ที่สัง่ยกเลกิ แล้วรอการอนมุตัิจากทัง้ buyer broker และ ตลาด
หลกัทรัพย์ 

XB Cancel PTD 2 firn put through deal ที่ขอยกเลกิโดย seller  และได้รับการอนมุตัิจาก buyer 
broker 

X Canceled PTD รายการ PTD ที่ได้รับการอนมุตัิการยกเลกิจากตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
 
 ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย (Order Type) 
 

Blank normal order 

E Short Sale exercise order 

S Short Sale short sale order - order ที่มีการขายหุ้น Lending Stock 

Z Stabilize Stock order ประเภท Stabilization 

N New Position order ตราสารอนพุนัธ์ใหม ่(ใช้กบัตลาด Option) 

O Offset Position order ตราสารอนพุนัธ์เก่า (ใช้กบัตลาด Option) 
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 ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย Thai Trust Fund (Thai Trust Fund Order Flag ) 
 

Blank normal order 

1 order ที่สัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นกองทนุ Thai Trust Fund 

2 order ที่สัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นกองทนุ Thai DR 
 
 ประเภทของตราสารอนพุนัธ์ (Option Type) 
 

N New Position 

O Offset Position 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


