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การลงทุนหุ้นหรืออนุพันธ์ด้วยระบบการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet ซึ่ง

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน ไม่ว่าเราจะ

ไปที่ไหนก็สามารถเห็นราคาซื้อขาย และส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้ข้อมูลการลงทุน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย 

สะดวก รวดเร็ว 

สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเอง 

ทุกที่ ทุกเวลา 

คอมมิชชั่นถูกกว่า 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายผ่าน 

อินเตอร์เน็ตแบบขั้นบันไดเพียง  

0.15 - 0.20% ของมูลค่าซื้อขาย 

ปลอดภัย 

ด้วยรหัสผ่าน 2 ชั้นภายใต้ระบบ 

ความปลอดภัย มาตรฐานสากล 

ครบถ้วนด้วยข้อมูลข่าวสารออนไลน์ 

เพียบพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง 

ชื่อเอกสาร Online Trading Manual 

 คู่มือลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์ 

จัดทำโดย ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล สายงานการตลาด 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เพื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการ I’m Online Investor 

โทรศัพท์ 0 2229 2222  

เว็บไซต์ www.set.or.th/onlineinvestor 

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557 

จำนวนหน้า 40 หน้า (รวมปก)  

จำนวนพิมพ์ 5,000 เล่ม 

เอกสารแจกฟรีห้ามจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

มีวัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนแต่อย่างใด 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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บัญชีลงทุน หุ้น Online 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) 

• ชำระค่าซื้อหุ้นด้วยเงินสดเต็มตามจำนวนที่ซื้อภายใน 3 วันทำการ 

• บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมตามฐานะการเงิน

หลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้ 

• วางเงินประกันเพียง 15% ของวงเงินอนุมัติ 

2. บญัชแีคชบาลานซ ์Cash Balance / Pre-Paid / Cash Deposit  

• นำเงินไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์โดยจะได้วงเงินซื้อขายหุ้น

เท่ากับจำนวนเงินที่นำไปฝากไว้ 

• เงินฝากที่ยังไม่ได้นำไปซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ย 

• ถ้าวงเงินไม่พอกับมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อก็สามารถโอนเงินเพิ่มได้ 

3. บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ  
 บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) 

• สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ได้บางส่วน 

โดยต้องมีเงินสดหรือหุ้นวางเป็นหลักประกันและจะต้องจ่ายดอก

เบี้ยสำหรับเงินกู้ 

• วงเงนิกูย้มือาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ามราคาหุน้ทีว่างเปน็ประกนัไว้ 

• ถ้าราคาหุ้นลดลงมากๆจนอัตรามาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

บริษัทหลักทรัพย์อาจบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม

หรืออาจจะบังคับขาย (Forced Sell) หุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้

เพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 

บัญชีลงทุน อนุพันธ์ Online  
การเปิดบัญชีและซื้อขายอนุพันธ์  

1. เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์อนุพันธ์  

2. เตรียมเงินประกันให้พร้อม 
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางเงินส่วนหนึ่งก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายไว้

เป็นหลักประกันเรียกว่า เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ซึ่ง

โบรกเกอร์จะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ลงทุนจะต้องวางหลักประกันขั้นต้น 

เป็นจำนวนเท่าไร  

3. ส่งคำสั่งซื้อขาย online 

4. สรุปกำไรขาดทุนทุกวัน 
การซื้อขายอนุพันธ์นั้นจะมีการคำนวณเงินกำไรขาดทุนทุกๆ สิ้นวัน

ทำการเรียกว่าการ Mark to Market หากลูกค้ามีผลกำไร ก็จะมีการ

โอนเงินส่วนกำไรเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป แต่หากขาดทุนก็จะมี

การโอนเงินออกจากบัญชีผู้ลงทุนเช่นกัน ดังนั้นหลักประกันขั้นต้นที่

ลูกค้าวางไว้ตั้งแต่แรกอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนกำไรขาดทุนที่

เกิดขึ้น และหากขาดทุนไปเรื่อยๆ จนต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้คือ 

“หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)” โบรกเกอร์ จะ

เรียกเก็บเงินประกันเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า “Margin Call” โดยลูกค้า

ต้องนำเงินมาวางเพิ่มให้เท่ากับเงินประกันขั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง 

รู้จักประเภทบัญชี 
ก่อนที่จะลงทุน 

หลักประกันขั้นตน
(Initial Margin)

หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin)

สิ่งที่สำคัญสุดคือ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบสถานะของตนอยู่ตลอดเวลาว่ามี

กำไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไรบ้าง โดยตรวจสอบว่าได้กำไรเป็นที่น่าพอใจ

หรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับกำไรต่อไปมากน้อยแค่ไหน หากได้รับกำไรเป็น

ที่น่าพอใจหรือหากขาดทุนจนไม่สามารถเติมเงินหลักประกันได้แล้ว ผู้ซื้อ

ผู้ขายก็สามารถปิดสถานะของตนเองก่อนสัญญาหมดอายุได้ 
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โฉมใหม่ ข้อมูลครบ ง่าย  รวดเร็วแค่คลิก 
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ผ่าน PC และ MAC 

ที่พัฒนาฟังก์ชั่นตอบโจทย์นักลงทุน ให้สามารถเทรดได้อย่าง

รวดเร็ว พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ และข้อมูลตัดสินใจ

แบบมือ อาชีพ ทำให้ท่านมั่นใจทุกการลงทุนทั้งหุ้นและอนุพันธ์ 

เมื่อคุณพร้อมที่จะลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีเป้าหมายและวางแผนการ

ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนโดยพิจารณา

รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นต้น 

เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใว้ 

ขั้นตอนในการเปิดบัญชี Online 

เลอืกบรษิทัหลกัทรพัยท์ีต่อ้งการขอเปดิบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านอิน

เทอร์เน็ต 

กรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชี พร้อมกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมอื่นๆ 

เช่น เอกสารคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS, แบบประเมิน

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เป็นต้น 

เตรียมและจัดส่งหลักฐานที่ใช้การเปิดบัญชีให้ครบถ้วน 

รอผลการพิจารณา (ประมาณ 1 สัปดาห์)  

จะได้รับ Username, Password และ PIN Code  

เพื่อนำไปใช้เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เตรียมเอกสารในการเปิดบัญชี 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง 

สำเนาทะเบียนบ้าน 

สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร หรือสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 

6 เดือน 

แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) 

ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 

เตรียมตัว-เตรียมใจ 
ก่อนเป็น I’m Online Investor

รู้จักช่องทางการ 
การสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์ 

ดีไซน์ใหม่
ทันสมัย

ชัดเจนเต็มหน้าจอ 
Wide Screen 

ส่งคำสั่งง่าย
เร็วเพียงคลิก

ส่งคำสั่งง่ายขึ้นเพียง
Drag and Drop 
หรือ Double Click 
ด้วยหน้าจอ Click 

Alert&
Notification
เครื่องมือช่วยเตือน 
เพื่อติดตาม 
ทุกความเคลื่อนไหว 

Research&
OppDay
เพิ่มบทวิเคราะห์จาก  
บล. ชั้นนำและข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน 
พบผู้ลงทุน 

 Settrade Streaming iPhone 

โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market ผ่าน iPhone ซึ่งได้

พัฒนาขึ้นโดย Settrade ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญ

ระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ โดดเด่นด้านใช้งานง่าย สะดวก

รวดเร็วด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ

ภาวะตลาดส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ 

พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันท่วงทีผ่านโปรแกรมเดียว โดยไม่พลาดโอกาส

การลงทุนในทุกที่ทุกเวลา 
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การเข้าใช้งาน 
โปรแกรม Streaming 

ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์ www.settrade.com เลือก

เมนู Login เข้าระบบ หรือ Login จากเว็บไซต์ของ Broker ที่ท่านใช้

บริการ 

• ใส่ Username และ Password และเลือก broker ที่ท่านใช้บริการใน

ช่อง เลือกระบบ แล้ว Click ปุ่ม GO 

• ระบบจะไปยังหน้าของ 

broker ที่ท่านใช้บริการ 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ 

Streaming ที่มุมซ้ายบน 

ระบบจะเปิดโปรแกรม 

Streaming ขึ้นมา 

 Settrade Streaming for iPad 

โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market สำหรับซื้อขายผ่าน 

iPad ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดย Settrade ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงาน

ที่เชี่ยวชาญระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ พร้อมสรรพด้วย

ข้อมูลราคาข่าวสารที่ฉับไวส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ 

ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและ

แม่นยำ ออกแบบโดยเพิ่มความละเอียดสำหรับ iPad โดยเฉพาะ (HD) 

ชัดเจน ตัวอักษรขนาดใหญ่ แสดงผลเต็มหน้าจอสามารถดูได้ทั้งแนวนอน

และแนวตั้ง 

 

Settrade Streaming for Android 

Web Appl icat ion สำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ เรียลไทม์ผ่าน 

Smartphone และ Tablet ในระบบ Android ช่วยให้คุณส่งคำสั่งซื้อขาย

ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมฟังก์ชั่นที่ทำให้เทรดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

โปรแกรม Settrade Streaming for Android ออกแบบให้เหมาะกับ

เครื่องที่มีขนาดหน้าจอ 1280x800 และ 800x480 ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ 

Android ตั้งแต่ Version 2.3 ขึ้นไป 

สำหรับท่านที่มีเครื่อง iPhone, iPad และ Android 

Smart หรือ Android Tablet ท่านสามารถ Download 

โปรแกรม Settrade Streaming ได้จาก App Store และ 

Play Store โดย Search คำว่า Settrade Streaming 



A 

B 

C 
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หน้าจอของโปรแกรม Streaming แบ่งได้ดังนี้ 
A : ส่วนเมนู ............................................................................................ 10 

B : ส่วนแสดงข้อมูล 

  รูปแบบการแสดงผลที่ส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามเมนูที่เลือก  

B1 : Market .................................................................................. 11 

B2 : Click ...................................................................................... 17 

  วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วย Click .................................. . 28 

B3 : Portfolio ................................................................................ 18 

B4 : Bids Offers ........................................................................... 19 

B5 : Ticker ...................................................................................... 19 

B6 :  Quote ...................................................................................... 20 

B7 :  News ........................................................................................ 22 

B8 : Research ............................................................................. 23 

C : Place Order .................................................................................... 24 

ส่วนส่งคำสั่งซื้อขาย และดูสถานะของคำสั่ง แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง 

  วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Place Order   ...................... 25 

  วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ด้วย Place Order  .............. 26 

D : Alert and Notification : เครื่องมือช่วยเตือน .................. 32 

E : Settings .......................................................................................... 34 



B1-1 

B1-2 

B1-3 

B1-4 

10 คู่มือลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์  11Online Trading Manual 

A : ส่วนเมนู 

ประกอบด้วย 

• เมนูสำหรับเลือกดูข้อมูลต่างๆ 

เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงระบบจะส่งข้อมูลมาที่ 

โปรแกรมอัตโนมัติ 

โปรแกรมจะไปดึงข้อมูลจากระบบทุกๆ ระยะเวลาที่ 

ระบบกำหนด 

B1-1 : SET Index Quote : แสดงข้อมูลดัชนีตลาด ปริมาณและ

มูลค่าการซื้อขายของตลาด จำนวนหุ้นที่มีราคาขึ้นลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง 

และสถานะเปิด/ปิดของตลาด  

การแสดงผลข้อมูลสำหรับดัชน ีSET100, SETHD, mai, FSTHL และ TFEX 

สามารถเลอืกใหแ้สดงไดโ้ดยการคลกิเลอืกที ่           เพือ่ทำการเปลีย่น

ประเภทดชันี 

B : ส่วนแสดงข้อมูล 

เปน็หนา้แสดงขอ้มลูภาพรวมของตลาดแบบ Real-time ซึง่ประกอบไปดว้ย 

ดัชนีตลาด, ข้อมูลหุ้น/อนุพันธ์, ราคา Bid/Offer, ข้อมูล Ticker, Volume 

by Price, Intraday Chart, ข่าวหุ้น/อนุพันธ์รายตัว 

B1 : Market 

• แสดงการเตือน Notification จากค่าที่ได้ตั้งไว้  

 (อ่านรายละเอียด หน้า 32) 

• วันที่และเวลาของระบบ 

• สถานะการรับส่งข้อมูลของโปรแกรม 
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B1-1 : Favourite : แสดงรายละเอียดข้อมูล Real-time ของหุ้น/

อนุพันธ์ตัวที่ท่านสนใจหลายตัวพร้อมกัน 

ท่านสามารถบันทึกชื่อย่อหุ้นและอนุพันธ์ไว้ใน Favorite ได้ดังนี้ 

2. Click            จากนั้น 

ใส่ชื่ อย่อหุ้นหรืออนุพันธ์ที่

ต้องการใน Text Box แล้วกด 

Enter หรือ เลือกจาก List 

Box ที่ปรากฎขึ้นมา 

1. เลือกกลุ่ม Favorite ที่ท่าน

ต้องการบันทึก ท่านสามารถ

เลือกบันทึกชื่ อย่อหุ้นและ

อนุพันธ์ได้ถึง 5 กลุ่ม กลุ่ม

ละ 20 ชื่อ 

ท่านสามารถ ลบ แก้ไขชื่อย่อหรือสลับตำแหน่งของชื่อย่อหุ้นและอนุพันธ์

ได้จากปุ่ม Edit 

หรือท่านสามารถแก้ไขเป็นรายตัว

โดย Double Click ที่ชื่อย่อนั้นๆ 

เมื่อทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว

ให้กดปุ่ม Done 

และท่านยังสามารถเลือกดูรายชื่อหุ้นได้จากการจัดลำดับ, ประเภทของหุ้น, 

รายกลุ่มดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรม ได้จาก List Box นี้ ซึ่งหมวดหมู่ใน 

List Box จะเปลี่ยนไปตามประเภทตลาดหุ้น (SET) หรือ อนุพันธ์ (TFEX) 
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สัญลักษณ์ CA หลังชื่อย่อหุ้น คือหุ้นที่จะมี Corporate 

Action เช่น XD, XM, XR ฯลฯ เมื่อนำเม้าส์ไปวางเหนือ

สัญลักษณ์ CA จะแสดงรายละเอียดของ Corporate 

Action ของหุ้นนั้นๆ 

สัญลักษณ์ TS หลังชื่อย่อหุ้น คือหุ้นที่ติด Turnover List เมื่อ Click ที่

สัญลักษณ์ TS จะ Link ไปยังหน้าจอที่แสดงรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติด 

Turnover List ทั้งหมด 

B1-3 : Quick Watch : แสดงรายละเอียดข้อมูล Real-time ของ

หุ้น/อนุพันธ์ที่สนใจ 

ท่านสามารถ Click บริเวณกรอบสีแดง

เพื่อใส่ชื่อย่อหุ้นและอนุพันธ์โดยการ

พิมพ์หรือเลือกจาก Listbox หรือ Click 

เลือกจากชื่อย่อหุ้นและอนุพันธ์จาก

ส่วน Favourite หรือ Ticker เพื่อ

ทำการดูข้อมูล Realtime ของหุ้นหรือ

อนุพันธ์นั้นๆ ได้ทันที 

Realtime Quote แสดงราคาล่าสุด ราคาเปลี่ยนแปลง ปริมาณและ

มูลค่าการซื้อขาย (Vol./Value) ราคาสูงสุดตํ่าสุด (High/Low) ช่วงราคา

สูงสุดตํ่าสุดที่สามารถซื้อขายได้ (Ceil/Floor) ราคาเฉลี่ยและราคาปิดก่อน

หน้า (Avg./Close) ราคาเปิดในช่วงเวลาซื้อขายนั้น (Open) 

5 Bids 5Offers แสดงข้อมูลของราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย 5 

อันดับที่ดีที่สุด พร้อมกับจำนวน Volume ของราคาเสนอซื้อและราคา

เสนอขายที่ราคานั้นๆ 

Ticker และ %Buy%Sell แสดงรายการซื้อและขายที่เกิดขึ้นของหุ้นหรือ 

อนุพันธ์นั้นๆ ตัวย่อ B คือคำสั่งซื้อ ตัวย่อ S คือคำสั่งขาย ด้านล่าง

เปรียบเทียบระหว่างปริมาณการซื้อและขายเป็นเปอร์เซ็นต์ 

Volume by Price แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการซื้อ (สีฟ้า)      

ขาย (สีชมพู) ที่ราคาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวัน 



B2-1 

B2-2 

B2-3 

16 คู่มือลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์  17Online Trading Manual 

Chart แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างวัน 

News แสดงข่าวย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับหุ้น/อนุพันธ์นั้นๆ 

ท่านสามารถปรับค่าการแสดง Ticker 

ได้โดย Click ที่ 

Criteria : ตั้งค่าเพื่อเลือกการแสดง Ticker ตาม 
Favourite, Value หรือ Volume 

Market : ตั้งค่าการแสดง Ticker ตาม Market ของ
ประเภทหุ้นหรืออนุพันธ์ 

B1-4 : Ticker : แสดงรายการซื้อและขายของหุ้นและอนุพันธ์ ที่เกิดขึ้น 

ในตลาดฯ 

B2-1 : SET Index Quote : แสดงข้อมูลดัชนีตลาด ราคาที่

เปลี่ยนแปลง ราคา High/Low มูลค่าตลาดและสถานะของตลาด 

B2-2 : Favourite : แสดงรายละเอียดข้อมูล Real-time ของหุ้นและ

อนุพันธ์โดยสามารถเลือกแสดงรายการหุ้นหรืออนุพันธ์ได้ตามกลุ่มที่สนใจ 

B2-3 : Click : ส่วนสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย แก้ไข หรือยกเลิกได้อย่าง
รวดเร็ว เพียงแค่การ Drag and Drop หรือ Double Click เท่านั้น 

(ดูวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วย Click ที่หน้า 28) 

หนา้จอทีเ่นน้เรือ่งการสง่คำสัง่ซือ้ขายหุน้และอนพุนัธไ์ดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

ง่ายเพียง Drag and Drop หรือ Double Click 

B2 : Click 
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แสดงพอร์ตการลงทุน และติดตามผลกำไร/ขาดทุน 

B3 : Portfolio 

Tab Portfolio : เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลหุ้นและอนุพันธ์ที่ท่านถือครอง

อยู่ โดยแสดงราคาต้นทุนและจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่มีอยู่ พร้อมทั้งราคา

และมูลค่าตลาดล่าสุด โดยระบบจะคิดแสดงกำไรหรือขาดทุนในช่อง 

Unrealized P/L และ %Unrealized P/L โดยหากท่านมีการขายหุ้นหรือ

อนุพันธ์ในวันนั้นๆ ระบบจะแสดงผลกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในช่อง 

Realized P/L 

Tab Deal Summary : แสดงข้อมูลซื้อขายระหว่างวันโดยจะมีการ

แสดงค่าธรรมเนียม (Fee) และภาษี (Vat) ที่ต้องชำระ โดยจะสรุปมา

เป็นค่าเงินที่จะได้รับหรือจ่ายในวันนั้นๆ เท่าไร 

เป็นหน้าจอที่แสดงความเคลื่อนไหวของปริมาณเสนอซื้อเสนอขาย 3 อันดับ 

แรก โดยสามารถใส่ชื่อย่อหุ้นหรืออนุพันธ์ที่ต้องการดูข้อมูลได้ในช่อง 

Enter Symbol 

B4 : Bids Offers 

แสดงรายการซือ้และขายของหุน้และอนพุนัธท์ีเ่กดิขึน้ในตลาด ประกอบดว้ย 

ชื่อหุ้นและอนุพันธ์ ราคา และปริมาณการซื้อขายล่าสุด 

B5 : Ticker 
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เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลราคาและการข้อมูลการซื้อขายระหว่างวันของ

หุ้นหรืออนุพันธ์ที่ท่านสนใจ โดยใส่ชื่อย่อหุ้นหรืออนุพันธ์ในช่อง Enter 

Symbol 

B6 : Quote 

• รายละเอียดข้อมูลราคา โดยราย
ละเอียดจะแตกต่างกันตามประเภท

ของหุ้นหรืออนุพันธ์ที่เลือก 

• Ticker : แสดงรายการซื้อขายของ

หุ้นหรืออนุพันธ์นั้นๆ 

• Volume by Price : แสดงข้อมูล
ปริมาณการซื้อและขายที่จับคู่ที่ราคา

ต่างๆ กันในระหว่างวัน 

• By Date : ข้อมูลราคาสิ้นวันย้อนหลัง 

• Chart : กราฟ In t raday และ 

Historical Chart ของหุ้นหรืออนุพันธ์ 

ที่ท่านสนใจ สามารถดูย้อนหลังได้ 1 

เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี 

• News : แสดงข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง
ของหุ้นหรืออนุพันธ์ที่ท่านสนใจ 

• 5 Bids 5 Offers : แสดงราคาและ
ปริมาณเสนอซื้อเสนอขาย 5 อันดับของ

หุ้นหรืออนุพันธ์ที่เลือก 

• Buy/Sell Percentage : แสดง

ปริมาณซื้อและขายของหุ้นหรืออนุพันธ์

ที่เลือก โดยเปรยีบเทยีบเปน็รายตวั, ตาม 

Sector ที่กี่ยวข้อง และของทั้งตลาด 

• Intraday Chart : กราฟแสดงความ

เคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน 



B7-1 

B7-2 B7-3 

22 คู่มือลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์  23Online Trading Manual 

B7 : News 

B7-1 : รายการข่าว : แสดงรายการของข่าวทั้งหมด ประกอบด้วย 

วันเวลาที่ออกข่าว แหล่งข่าว สิ่งที่เกี่ยวข้อง และหัวข้อข่าว ท่านสามารถ 

Click ดูรายละเอียดข่าวได้ที่ 

หน้าจอแสดงสำหรับติดตามข่าวสารสำคัญทั้งตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ 

B7-2 : SET Calendar : แสดงข้อมูลสิทธิประโยชน์ โดยแสดงวัน

และแสดงรายละเอียดของหุ้นที่มี Corporate Action 

B7-3 : OPPORTUNITY DAY : ติดตามรายละเอียดของกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนได้สะดวกและง่ายดาย 

สังเกตวันที่มีรายการ Corporate Action ถ้าวันไหนยิ่งมี

รายการ Corporate Action มาก สีของวันจะยิ่งสว่าง 

B8 : Research 

หน้าจอแสดงบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ 



C : Place Order สว่นสง่คำสัง่ซือ้ขายและดสูถานะของคำสัง่ 

C-1 
C-2 

C-3 

Note 
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C-1 : ข้อมูลบัญชี 

แสดงรายละเอียดของบัญชีที่เลือก ได้แก่ เลขที่บัญชี, ประเภทบัญชี 

(Equity / Derivatives), ชื่อเจ้าของบัญชี, ข้อมูลวงเงินของบัญชี Internet 

Trading นั้นๆ 

C-2 : ส่วนส่งคำสั่งซื้อขาย 

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นและอนุพันธ์ได้ที่ตำแหน่งนี้ 

C-3 : ส่วนแสดงสถานะของคำสั่ง 

คำสั่งที่ได้ส่งซื้อหรือขายไปจะมาแสดงที่ส่วนนี้ ท่านสามารถดูสถานะการ

จับคู่ได้ที่ช่อง Status โดยคำสั่งที่รอการจับคู่อยู่จะแสดงว่า Queuing(SX), 

รายการที่มีการจับคู่แล้วบางส่วน M-Partially(MP) และรายการที่จับคู่

เรียบร้อยแล้วจะแสดงว่า Match(M) 

ส าม า รถ เ ลื อ ก เ ปลี่ ย นบัญชี ไ ด้ 

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีในโบรกเกอร์

เดียวกันมากกว่า 1 บัญชี โดยเลือก

จาก Dropdown ทางด้านซ้าย 

ข้อมูลวงเงินของบัญชีนั้นๆ จะ

เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของ

บัญชีที่เลือก 

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Place Order 

• เลือกบัญชีหุ้นที่ท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย 

• เลือก Buy หรือ Sell โดยเมื่อเลือก Buy พื้นหลังของส่วนดังกล่าวจะ

เปลี่ยน โดย Buy แสดงสีฟ้า และ Sell แสดงสีชมพู 

• ใส่ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการซื้อหรือขาย หรือคลิกเลือกที่ชื่อหุ้นจากส่วน 

Favourite หรือ Portfolio ก็ได้ 

• ใส่จำนวนหุ้นที่ช่อง Vol หรือ

คลิกปุ่ม     เพื่อปรับลด/เพิ่ม

ทีละ 100 หรือ 1,000 หน่วย 

• ใส่ราคาที่ต้องการที่ช่อง Price 

หรือคลิกปุ่ม     เพื่อปรับลด/

เพิ่มทีละช่วงราคา (ขึ้นอยู่กับ

ระดบัราคาของแตล่ะหลกัทรพัย)์ 

• เสร็จแล้วใส่รหัส PIN Code 

แล้วกดปุ่ม Submit ระบบจะ 

Pop Up หน้าจอแสดงสรุปคำ

สั่งที่ได้ส่งซื้อหรือขายไป 

• กด Buy หรือ Sell เพื่อยืนยัน 

คำสั่งซื้อหรือขาย 
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 วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ด้วย Place Order วธิกีารยกเลกิคำสัง่หรอืแก้ไขคำสัง่ดว้ย Place Order 

• เลือกบัญชีอนุพันธ์ที่ท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย 

• เลือก Long หรือ Short 

- หากคาดว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะขึ้นให้เลือก Long (Buy) 

- หากคาดว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะลงให้เลือก Short (Sell) 

• เลือก Position Open, Close หรือ Auto 

- หากต้องการเปิดสัญญาให้เลือก “Open”  

- หากต้องการปิดสัญญาให้เลือก “Close” (ให้เลือก Long (Buy) หรือ 

Short (Sell) ตรงกันข้ามกับตอนเปิดสัญญา) 

- หากต้องการให้ระบบคำนวณการส่ง Position ให้โดยอัตโนมัติ ให้

เลือก “Auto” 

• ใส่ชื่อย่ออนุพันธ์ (Symbol), จำนวนสัญญา (Volume) และราคา 

(Price) ที่ต้องการ 

• ใส่ PIN Code 

• กดปุ่ม Submit เพื่อส่งคำสั่ง 

• หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมี

เงื่อนไขเพิ่มเติมให้ Click ปุ่ม 

• ระบบจะ Pop Up หน้าจอแสดงสรุปคำสั่งที่ได้ส่งไป ให้กดปุ่ม Long 

หรือ Short เพื่อยืนยันการส่งคำสั่ง 

• ใส่ชื่อย่ออนุพันธ์ (Symbol), จำนวนสัญญา (Volume) และราคา 

(Price) ที่ต้องการ 

การตั้งเงื่อนไขแบบ    Stop Order คือเมื่อราคาของอนุพันธ์ที่ถูกอ้างอิงไว้ 

(Stop Condition) ตรงกับเงื่อนไขและราคาที่กำหนดไว้ด้านล่าง ระบบจะ

ทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายในแถวบนไป 

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ส่งไปแล้วได้ หากรายการนั้นยังไม่มีการ

จับคู่ [Status เป็น Queuing(SX)] หรือหากถูกจับคู่ไปเพียงบางส่วน 

[Status เป็น M-Partially (MP)] ท่านสามารถยกเลิกได้เฉพาะปริมาณหุ้น

หรือสัญญาที่ยังไม่ถูกจับคู่ โดยสามารถดูปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่ยังไม่ถูก

จับคู่ที่ช่อง Balance 

วิธีการยกเลิกคำสั่ง 

คลิกช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการที่ต้องการยกเลิก ใส่ PIN Code แล้วกด

ปุ่ม Cancel ระบบจะเรียกหน้าต่าง Pop Up ขึ้นมา กดปุ่ม Confirm 

Cancel เพื่อยืนยันคำสั่ง 

โดยคำสั่งที่ถูกยดเลิกแล้ว Status จะเปลี่ยนเป็น Cancelled (CX) 

วิธีการแก้ไขคำสั่ง 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณหุ้นหรือปริมาณสัญญาที่ส่งคำ

สั่งไปแล้วได้ โดยกดปุ่ม Change ในแถวของคำสั่งที่ต้องการ จากนั้น

บริเวณ Price และ Volume จะเปลี่ยนเป็นช่องสำหรับแก้ไขข้อมูล แก้ไข

ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว Click ปุ่ม OK 



Note Note 
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ขั้นตอนในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายด้วย Click มีดังนี้ 

หากท่านมีบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ในโบรกเกอร์เดียวกัน ให้เลือกบัญชีหุ้น

หรืออนุพันธ์ที่ต้องการส่งคำสั่งก่อน จากตำแหน่ง Place Order 

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายได้

ด้วยการ Drag and Drop กล่อง 

Volume ที่ต้องการไปวางที่ราคา  

ที่ต้องการซื้อหรือขายได้เลย 

สำหรับการซื้อขายอนุพันธ์หากท่าน

ต้องการ “ปิด” สัญญา อย่าลืม

เลือก Position เป็น Close หาก

ต้องการ “เปิด” สัญญาให้เลือก 

Position เป็น Open หรือให้เลือก 

Auto หากต้องการให้ระบบคำนวณ 

Position ให้ 

1. ใส่ชื่อย่อหุ้นหรืออนุพันธ์ที่ต้องการ 

2. Click เลือกปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่ต้องการซื้อหรือขาย สีของปริมาณ

ที่เลือกจะกลายเป็นสีเทา 

 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่ต้องการส่ง

คำสั่งได้ โดย Double Click ที่ปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่ต้องการเปลี่ยน 

3. ใส่รหัส PIN Code 

4. หากท่านต้องการซื้อหุ้นให้ Double Click ที่แถบสีฟ้าในแถวของราคา 

(Volume) ที่ต้องการ หากท่านต้องการขายหุ้นให้ Double Click ที่

แถบสีชมพู 

 สำหรับอนุพันธ์ ให้เลือก Long (Buy) ที่ช่องสีฟ้า และเลือก Short 

(Sell) ที่ช่องสีชมพู 

5. ระบบจะ Pop Up แสดงสรุปคำสั่งที่ได้ส่งไป ให้ท่านกด Buy หรือ Sell 

อีกครั้งเพื่อยืนยันคำสั่ง (ท่านสามารถใส่ PIN Code ในขั้นตอนนี้ได้ 

หากท่านไม่ได้ใส่ PIN Code ในขั้นตอนที่ 3 ) 

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วย Click 

1 

2 

3 

4 
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คำสั่งซื้อที่สามารถยกเลิกหรือ

แก้ไขได้จะแสดงปริมาณหุ้นหรือ

ปริมาณสัญญา อยู่ในช่อง #Buy 

Order และ #Sell Order 

สำหรับการแก้ไขราคาให้  

Drag and Drop ที่กล่อง 

                ค้างไว้ 

แล้วลากย้ายไปปล่อย 

ยังราคาที่ต้องการเปลี่ยน 

สามารถยกเลิกคำสั่งง่ายๆ 

เพียง Drag and Drop 

ที่กล่อง 

แล้วลากไปวางที่ 

ระบบจะเรียกหน้าต่าง Pop Up ขึ้นมา ใส่ PIN Code และกดปุ่ม 

Confirm Cancel เพื่อยืนยันคำสั่ง 

ระบบจะเรียกหน้าต่าง Pop Up ขึ้นมาใส่ PIN Code และกดปุ่ม Confirm 

เพื่อยืนยันคำสั่ง 

ราคาในช่อง Price ตัวเลขสีเหลืองคือราคาปิดก่อนหน้า ช่องที่มีแถบสีนํ้าตาล

จะเป็นราคาล่าสุด ในช่อง Buy Vol ตัวเลขแถวบนสุดคือ Best Bid ตัวเลขแถว

ล่างสุดของค่า Sell Vol คือ Best Offer หากท่านต้องการซื้อแล้วจับคู่เลย ให้ 

Double Click ที่ตำแหน่ง A และหากต้องการขายแล้วได้จับคู่เลยให้ Double 

Click ที่ตำแหน่ง B 

Best Bid 
Best Offer A 

B 

วิธีการยกเลิกคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่งด้วย Click 
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D: Alert and Notification : เครื่องมือช่วยเตือน 

ระบบจะทำการแจ้งเตือน เมื่อถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือมีข่าวสาร หรือ

บทวิเคราะห์ใหม่เข้ามา ท่านสามารถตั้งค่า Alert และ Notification ได้

โดยไปที่เมนู Settings > Alert & Notification 

Broker’s Announcement จะมีการแจ้งเตือนใน Notification 

center เมื่อมีประกาศมาจากทางโบรกเกอร์ 

News เลือก Favorites ที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

หุ้นหรืออนุพันธ์ที่บันทึกไว้ใน Favourites นั้นๆ 

Research จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อทางโบรกเกอร์มีการ Post 

Research ใหม่ Order Alert จะมีการแจ้งเตือนเมื่อคำสั่งซื้อขายที่ได้ส่ง

ไปเกิดการจับคู่ 

Set Price & Volume Alert จะมีการแจ้งเตือนเมื่อราคาหรือ

ปริมาณการซื้อขายถึงตามที่ได้กำหนดไว้ 

ซึ่ง Order Alert และ Set Price & Volume Alert สามารถเลือกรูปแบบ

การเตือนได้ดังนี้ 

• Show in Notification แสดงการเตือนใน Notification Center 

เท่านั้น 

• Alert Popup หน้าต่างเตือนขึ้นมากลางจอ 

• Sound Alert เตือนแบบเสียง 
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หัวข้อของการตั้งค่าต่างๆ มีดังนี้ 

1. Alert & Notifications : สำหรับการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน 
2. Order Entry : สำหรับการตั้งค่าที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อขาย 
3. Password & PIN : สำหรับตั้งค่า Save PIN สำหรับให้ระบบจดจำ 

PIN Code เพื่อความรวดเร้วในการส่งคำสั่ง และสำหรับตั้งรหัส 

Password และ PIN Code ใหม่  

4. Keyboard Shortcut : สำหรับดูข้อมูลคีย์ลัดในการใช้งาน

โปรแกรม 

5. Change Language : สำหรับเปลี่ยนภาษา 
6. Other Information : สำหรับแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อ

ประกอบการใช้งานโปรแกรม 

7. About : ข้อมูลเกี่ยวกับ Version ของโปรแกรม 

โบรกเกอร์ 
ที่เข้าร่วมโครงการ I’m Online Investor 

AEC 

AIRA 

APPLE 

ASP 

BLS 

CGS 

CIMBS 

CNS 

DBSV 

FSS 

GLOBLEX 

KGI 

KKTRADE 

KSMACQ 

KSS 

KTBST 

ชื่อย่อ บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)  
เวปไซต์	:	www.aecs.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2659-3456	

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.aira.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2684-8888	

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.applewealthsecurities.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2829-6999	

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.asiaplus.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2285-1666,	0-2285-1888	

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.bualuang.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2231-3777,	0-2618-1000	

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.cgsec.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2205-7000	

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 
เวปไซต์	:	www.cimbsecurities.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2841-9000	

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.nomuradirect.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2638-5000,	0-2287-6000	

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เวปไซต์	:	www.dbsvitrade.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2657-7000	

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.fnsyrus.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2658-9500	

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
เวปไซต์	:	www.globlex.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2672-5999	

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.kgieworld.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2658-8888	

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด 
เวปไซต์	:	www.kktrade.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2680-2222		

เวปไซต์ : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.kasikornsecurities.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2696-0000	

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.krungsrisecurities.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2659-7000	

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 

เวปไซต์	:	www.ktbst.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2648-1111	
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KTZ 

MBKET 

PHATRA 

PST 

RHBOSK 

SCBS 

TNS 

TSC 

UOBKHST 

 

AFC 

CGF 

GTWM 

HGF 

MTSGF 

UOBFT 

YLG 

ชื่อย่อ บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 
เวปไซต์	:	www.ktzmico.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2695-5000	

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.maybank-ke.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2658-6300	

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.phatrasecurities.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2693-2000	

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.phillip.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2268-0999	

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.osk188.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2862-9999	

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 
เวปไซต์	:	www.scbs.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2949-1000	

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.tnsitrade.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2217-9595	

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
เวปไซต์	:	www.tiscosec.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2633-6999	

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เวปไซต์	:	www.uobkayhian.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2659-8000	

	

	

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด 
เวปไซต์	:	www.ausirisgroup.com		 เบอร์ติดต่อ	:0-2633-5299	

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
เวปไซต์	:	www.classicgoldfutures.co.th	เบอร์ติดต่อ	:	0-2618-0808	

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
เวปไซต์	:	www.gtwm.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2673-9911	

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
เวปไซต์	:	www.hshfutures.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2225-0202	

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 
เวปไซต์	:	www.mtsgoldfutures.co.th	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2222-5553,	0-2222-5959	

บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด 
เวปไซต์	:	www.uob.co.th/uobft	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2343-3903	

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
เวปไซต์	:	www.ylgbullion.com	 เบอร์ติดต่อ	:	0-2687-9999	

บริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

ศึกษาให้รู้แจ้ง 
ถึงแหล่งข้อมูล 

• click2win โปรแกรมทดลองซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่านออนไลน์   

ที่ให้คุณ รู้ เล่น ลอง เพื่อขจัดความกลัวก่อนลงทุนจริงด้วยเงินจำลอง 

5 ล้านบาทบนข้อมูลราคาเสมือนจริงกับ click2winLIVE  

 พเิศษยิง่กวา่กบั click2win@Broker ลุน้รบัรางวลัมากมายเมือ่เขา้แขง่ขนั 

กบัโบรกเกอร ์สมคัรและเขา้ใชง้านไดท้ี ่www.settrade.com/click2win 

• www.set.or.th/onlineinvestor แหล่งรวมทุกข้อมูลเพื่อการ  

ลงทุนออนไลน์ เรียนลัดทุกเรื่องการลงทุนผ่านออนไลน์ โดนใจกับ

นวัตกรรมเทรดออนไลน์ 

• แหลง่ศกึษาขอ้มลูอืน่ๆ อาท ิเขา้อบรมสมัมนาเพือ่หาความรู ้ตรวจสอบ 

ตารางการสัมมนา/อบรมได้ที่ 

 • www.set.or.th 
 • www.tsi-thailand.org 

• ติดตามชมสถานีโทรทัศน์ Money Channel 
• บทความบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ 
• หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสารการลงทุนต่างๆ 




