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สารบัญ



หน้าจอก่อน Login

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การซื้อขาย Options

ใช้ Username และ Password 
เดียวกันกับท่ีใชเ้ข้า Streaming

เลือกเปิดบญัชซีื้อขายกับ
โบรกเกอรท่ี์ต้องการ

เลือกโบรกเกอรท่ี์
ต้องการเข้าใชง้าน
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ภาพรวมตลาด
และการส่งค าสั่ง

ดูสถานะค าสั่งซ้ือ

ดูรายละเอียด
พอร์ทการลงทุน

ต้ังค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม

หน้าจอหลัง Login
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เมนูตลาด

สามารถกดเพื่อเปล่ียนไปแสดง ดัชนี SET50, SET50 
Futures หรอื SET50 Options

แสดงราคา ปรมิาณและมลูค่าซื้อขาย ท้ังแบบรายวัน ราย
เดือน และรายปี

กราฟอันที่สองสามารถย่อ - ขยายได้ และเปล่ียนไปแสดงชื่อ
สินค้าอื่น ๆ ได้

หากคาดว่าแนวโน้ม SET50 Index อยู่ใน
ขาลง จะเป็นการซื้อ Put Options
ขาขึ้น จะเป็นการซื้อ Call Options

กดเพื่อเขา้สู่หน้าเลือกสัญญา

แสดงข้อมลูก าไรขาดทนุของพอรต์ รวมถึงต้นทนุ
และเงินที่ใชไ้ด้
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เมนูตลาด → เลือกสญัญา

ระบบจะเรยีงล าดับบนลงล่าง
ต้ังแต่ราคาใชส้ิทธิ์จากมากไป
น้อย

กดเพื่อเขา้สู่หน้าเปิดสัญญา

แสดงวันสุดท้ายของการซื้อขาย
สัญญาท่ีเลือก (LTD)

แสดงดัชนี SET50

สลับระหว่างการซื้อ Put Options 
(ขาลง) กับ Call Options (ขาขึ้น)

ขอ้มูลเพิม่เติม: ดขู้อมลูทางสถิติและ
ข้อมลูทางทฤษฎีของ Options เพิ่มเติม
(ดคูวามหมายค าอธิบายเพิ่มเติมได้ท่ี
หน้า ค าอธิบายค าศพัท์ท่ีส าคัญ)

ดัชนีเริม่ท าก าไร
Options จะเริม่ท าก าไรเมื่อ
SET50 Index ไปถึงดัชนีเริม่ท าก าไร

แสดงตัวเลือกเพิม่เติม
สามารถกดแสดงตัวเลือก
เพิ่มเติมเพื่อแสดงราคาใชส้ิทธิ์
เพิ่มเติมได้

ดรูายละเอียดการเลือกสัญญาท่ี
น ามาแสดงเป็นตัวเลือก (หน้า 33)
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ราคาใชส้ิทธิ์ และ สิทธ์ในการ
ซื้อ/ขาย (Call/Put)



เลือกสัญญา  → ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอส าหรบัดขู้อมลูทางสถิติและข้อมลูทาง
ทฤษฎีของ Options เพิ่มเติม

สามารถดคูวามหมายได้ท่ี
หน้า ค าอธิบายค าศพัท์ท่ีส าคัญ
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กดเพื่อเขา้สู่หน้าเปิดสัญญา



เลือกสัญญา→ เปิดสญัญา

กดเพื่อเขา้สู่หน้า
ยืนยัน Pin

สลับหน้าจอก าไร/ขาดทนุ และ
ราคาเสนอซื้อ/ขาย

จ านวนเงินท่ีต้องใชท้ั้งหมดใน
การส่งค าสั่งซื้อสัญญา

ระบุจ านวนสัญญาท่ี
ต้องการซื้อ

วันที่สามารถซื้อขายได้เป็นวัน
สุดท้าย (LTD)

ราคาใชส้ิทธิ์ และ สิทธ์ในการ
ซื้อ/ขาย (Call/Put)

เปล่ียนประเภทของราคาและระยะเวลา
ท่ีค าสั่งมผีล

*ค่าเริม่ต้นของระบบ
- ราคาขายท่ีดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น
- ประเภทราคาเป็น IOC คือหากค าสั่งไม่
ถูกจับคู่ทันทีจ านวนสัญญาท่ีเหลือท่ีไม่
ถูกจับคู่จะถูกยกเลิก

แผนภมูแิสดงคาดการณก์ าไร/ขาดทนุ สูงสุด
และแสดงดัชนีที่สัญญาจะเริม่ท าก าไร

หากถือครองจนหมดอายุสัญญา 
โดยการค านวณจะไมร่วมค่าธรรมเนียมต่างๆ

ราคาเสนอซื้อ / ขายปัจจุบนั 5 ล าดับ
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เลือกสัญญา→ เปิดสญัญา (Smart Keyboard)

กดเพื่อเขา้สู่หน้า
ยืนยัน Pin

เปล่ียนประเภทของราคาและ
ระยะเวลาท่ีค าสั่งมผีล

ก าหนดประเภทของราคาและ
ระยะเวลาท่ีค าสั่งมผีล
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การระบุจ านวนสัญญาและราคาท่ี
ต้องการ จะท าผ่าน Smart Keyboard

ก าหนดราคาในกรณท่ีเลือก
ประเภทราคาเป็น Limit



เปิดสัญญา→ ยนืยนั PIN

เมื่อระบุ PIN ถูกต้อง และกดยืนยัน
ระบบจะส่งค าสั่งและ 

จะเขา้สู่หน้าสถานะค าสั่ง
โดยอัตโนมติั

ทกุครัง้ท่ีท ารายการซื้อ-ขาย
จะต้องท าการยืนยัน PIN เสมอ

เพื่อยืนยันตัวตนและรกัษาความปลอดภัย

ดรูายละเอียดของค าสั่งเพิ่มเติม
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เมื่อกดท่ีรายการของค าสั่ง จะเป็นการแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมของค าสั่งนั้น ๆ เพิ่มขึ้นมา

(ความหมายของสถานะดไูด้ท่ี
หน้า ความหมายของสถานะค าสั่ง )

เลือกการจัดล าดับตาม
Criteria ท่ีต้องการ

การยกเลิกค าสั่งสามารถท าได้โดย
→ กดดรูายละเอียด
→ เลือกยกเลิกค าสั่ง

จะเขา้สู่หน้ายืนยัน PIN

สถานะค าสั่ง
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หมายเหตุ: หน้าจอจะแสดงเฉพาะค าสั่งของสัญญา Options 
เท่านั้นหากต้องการดขู้อมลูค าสั่งอ่ืนๆเพิ่มเติมสามารถดไูด้
ผ่าน Streaming



พอรท์โฟลิโอ

รายละเอียดโดยสรุปของบญัชี
โดยค านวณจากสัญญาท่ีแสดง
ในพอรท์โฟลิโอเท่านั้น

แสดงสัญญาท่ีมใีนพอรท์
โดยสามารถกดเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้

ท าการขาย Options ท่ีมอียู่
(ปิดสัญญา)

จะเข้าสู่หน้า ปิดสัญญา

เลือกการจัดล าดับตามเงื่อนไขท่ีต้องการ

ดขู้อมลูทางสถิติและข้อมลูทาง
ทฤษฎีของ Options เพ่ิมเติม
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หมายเหตุ: หน้าจอจะแสดงเฉพาะสัญญา Long Options ท่ีมี
จ านวนสัญญาถือครองมากกว่า 0 และ สัญญา Options ท่ีถูก
ปิดสัญญาหมดแล้วเท่านั้น (จ านวนสัญญาถือครองเท่ากับ 0) 
หากต้องการดขู้อมลูสัญญาท่ีถือครองอ่ืนๆเพิ่มเติมสามารถดู
ได้ผ่าน Streaming



พอร์ทโฟลิโอ→ ปิดสญัญา

กดเพื่อเขา้สู่หน้า
ยืนยัน Pin

สลับหน้าจอก าไร/ขาดทนุ และ
ราคาเสนอซื้อ/ขาย

จ านวนเงินท่ีจะได้รบัจากการส่ง
ค าสั่งขายสัญญา

ระบุจ านวนสัญญาท่ี
ต้องการขาย (ปิดสัญญา)

เปล่ียนประเภทของราคาและ
ระยะเวลาของค าสั่ง

*ค่าเริม่ต้นของระบบ
- ราคาซื้อท่ีดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น
- ประเภทราคาเป็น IOC คือหาก
ค าสั่งไมถู่กจับคู่ทันทีจ านวนสัญญา
ท่ีเหลือท่ีไมถู่กจับคู่จะถูกยกเลิก

แผนภมูแิสดงคาดการณ์
ก าไร / ขาดทนุ

ราคาเสนอซื้อ / ขายปัจจุบนั 5 ล าดับ
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ราคาใชส้ิทธิ์ และ สิทธ์ในการ
ซื้อ/ขาย (Call/Put)



ปิดสัญญา→ ยนืยนั PIN

เมื่อระบุ PIN ถูกต้อง และกดยืนยัน 
ระบบจะส่งค าสั่งและ 

จะเขา้สู่หน้าสถานะค าสั่ง
โดยอัตโนมติั

ทกุครัง้ท่ีท ารายการซื้อ-ขาย
จะต้องท าการยืนยัน PIN เสมอ

เพื่อยืนยันตัวตนและรกัษาความปลอดภัย

ดรูายละเอียดของค าสั่งเพิ่มเติม
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ต้ังค่าเพิ่มเติม

เลือกภาษาท่ีใชแ้สดงผลของ
Application

เลือกบญัชท่ีีต้องการใชใ้นการซื้อ-ขาย
(กรณมีมีากกว่า 1 บญัช)ี

ดคู าอธิบายค าศพัท์เฉพาะต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย Options

Single Sign-on ไปเปิด Application 
Streaming
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กดเพื่อออกจากระบบ เมื่อไมใ่ชง้านแล้ว 
เพื่อความปลอดภัยในการใชง้าน



กรณผีูใ้ช้มบีัญชซีื้อขายอนุพันธ์อยูแ่ล้ว
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หลัง Login ครัง้แรกจะพบ หน้าต่าง

ส าหรบัเลือกว่าต้องการใชง้าน

โหมด Demo Account (บัญชจี าลอง)

หรอืบญัชซีื้อขายจรงิ

สามารถปรบัเปล่ียนโหมดการใช้

งานระหว่างบญัชซีื้อขายจรงิและ

บญัชจี าลองได้ท่ี

More → บญัชจี าลอง -> ปิด/เปิด
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กรณผีูใ้ช้ทีม่แีต่บัญชซีื้อขายหุ้น

หลัง Login ครัง้แรกจะพบหน้าต่าง

ส าหรบัเข้าใชง้าน

โหมด บัญชจี าลอง (Demo Account)

สามารถติดต่อ Broker เพื่อเปิดบญัชซีื้อ

ขายอนุพันธ์ได้ท่ี

เมนู More → เปิดบญัชซีื้อขายอนุพันธ์



ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์
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วงเงินทีใ่ช้ส าหรบัซ้ือขาย

บัญชี

ซื้อขายจริง

ใช้เงินจริงในการซ้ือขาย เกิดผลก าไรและ

ขาดทุนขึ้นจริง ก่อนจะซื้อสัญญาได้ต้องท าการ

ฝากเงินผ่าน Broker

บัญชีจ าลอง

ใช้เงินจ าลองโดยระบบจะมีเร่ิมต้นให้ 

1,000,000 Credit ก าไร / ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจะ

ไม่มีผลจริง ไม่สามารถถอนมาเปน็เงินจริงได้



ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์

19

การส่งค าสั่ง

บัญชี

ซื้อขายจริง

ระบบจะต้ังค่าราคาต้ังต้นตามข้อมูลจริง

ตามล าดับการมีอยู่ของข้อมูลดังนี้

การซ้ือสัญญา : ราคาช าระราคาส้ินวัน →

ราคาเสนอขายท่ีด่ีท่ีสุด → ราคาช าระราคาส้ิน

วันวันก่อนหน้า

การขายสัญญา : ราคาช าระราคาส้ินวัน →

ราคาเสนอซื้อท่ีด่ีท่ีสุด → ราคาช าระราคาส้ิน

วันวันก่อนหน้า

ท้ังนี้ผู้ลงทุนสามารถปรับเปล่ียนราคา และ ต้ัง

ค่าค าส่ังอ่ืนๆได้ตามต้องการ

บัญชีจ าลอง
สามารถส่งค าส่ังซ้ือ/ขายได้ตามราคาท่ีระบบ

ก าหนดไว้เปน็ค่าต้ังต้น เท่านั้นแก้ไขไม่ได้



ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์

การจับคู่ซ้ือขาย

บัญชี

ซื้อขายจริง

เปน็ไปตามกลไกตลาดจริง ตามปริมาณและ

ราคาเสนอซื้อ/ขายในตลาด TFEX

บัญชีจ าลอง

ระบบจะตรวจสอบจ านวนสัญญาท่ีส่งค าส่ังว่า

การซ้ือสัญญา : มี Credit เหลือเพียงพอกับ 

Credit ท่ีต้องใช้ในการซ้ือสัญญา

การขายสัญญา : มีจ านวนสัญญาท่ีถือครอง

เพียงพอกับจ านวนสัญญาท่ีต้องการขาย

ระบบจ าลองว่าสามารถจับคู่ได้เสมอเท่า

จ านวนสัญญาท่ีส่งค าส่ังไป
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ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์

การช าระราคาในสิ้นวันท าการซ้ือขาย
สุดท้าย

บัญชี

ซื้อขายจริง

ช าระราคาตามราคา TFEX ก าหนด และ ปรับ

ยอดวงเงินในวันท าการซ้ือขายวันถัดไป

บัญชีจ าลอง

ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้เข้าระบบมา เพื่อให้

ระบบช าระราคาของสถานะมีหมดอายุในวัน

นั้นๆ 

- หากเข้าระบบมาจะมีการท าการช าระราคา 

ให้ เพื่อปรับยอดก าไรขาดทุนเข้ายอดวงเงิน 

- หากไม่ได้เข้ามาในเย็นวันท าการท่ีสัญญา

หมดอายุ สัญญาท่ีหมดอายุท่ีถือคงค้างจะ

เสมือนถูกล้างออกจาก Portfolio และ คืนยอด

วงเงินให้
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ค่าธรรมเนยีมในการซ้ือขาย

บัญชี

ซื้อขายจริง

รายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละ Broker ท่ี

เปดิบัญชีซ้ือขาย

บัญชีจ าลอง
ค่าธรรมเนียม = 21.4 Credits

เท่ากันทุก Broker
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ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์



การ Reset วงเงิน

บัญชี

ซื้อขายจริง

ไม่สามารถท าการ Reset ได้เนื่องจากเปน็การ

ซื้อขายจริง

บัญชีจ าลอง

ผู้ลงทุนสามารถ Reset วงเงินของบัญชีจ าลอง

ได้เองตลอดเวลาท่ีเมนู 

More → Account → Reset 
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ข้อแตกต่างระหว่างบัญชจี าลองกับบัญชซีื้อขายอนุพันธ์



ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  ตลาด

Closed, Pre-Open, 
Open1,Open2, Intermission

Closed, Pre-Open, 
Open1,Open2, Intermission สถานะของตลาดในปจัจุบัน

Last ล่าสุด
ดัชนี: ดัชนีล่าสุด
Futures: ราคาท่ีท าการซ้ือขายล่าสุด
Options: ราคาท่ีท าการซ้ือขายล่าสุด

High สูงสุด ราคาสูงสุดของดัชนี / Futures / Options ในรอบวัน

Low ต่าสุด ราคาต่าสุดของดัชนี / Futures / Options ในรอบวัน

Vol ปริมาณซ้ือขาย ปริมาณการซ้ือขายในรอบวัน

Value มูลค่าซ้ือขาย มูลค่าการซ้ือขายในรอบวัน

Prev. OI สัญญาคงค้าง ปริมาณสัญญาคงค้าง ณ วันท าการก่อนหน้า

Up (Call) ขาขึ้น (Call) คาดว่าดัชนี SET50 มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น

Down (Put) ขาลง (Put) คาดว่าดัชนี SET50 มีแนวโน้มจะปรับตัวต่าลง

English ไทย ค าอธิบาย
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ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  ตลาด (2)

A/C No. เลขท่ีบัญชี เลขท่ีบัญชีท่ีใช้ในการท ารายการ

Excess Equity เงินท่ีใช้ได้ วงเงินคงเหลือส าหรับการซ้ือสัญญา Options เพ่ิมเติม

Market Val. มูลค่าตลาดรวม มูลค่าตลาดรวมของสัญญา Long Options ท่ีถือครองอยู่

Total Cost ต้นทุนรวม ต้นทุนรวมท้ังหมดของสัญญา Long Options ท่ีถือครองอยู่

Realized P/L ก าไร/ขาดทุุนจากการปิดสัญญา ก าไร/ขาดทุุนจากการปิดสัญญา

Profit/Loss ก าไร/ขาดทุน ก าไร/ขาดทุนของสัญญาคงค้างท่ียังไม่ได้ปิดสญัญา

English ไทย ค าอธิบาย
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ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เลือกสญัญา

Select Contract เลือกสัญญา เลือกสัญญาท่ีต้องการท ารายการ

Last Trade ซ้ือขายได้ถึง วันสุดท้ายท่ีสามารถท าการซ้ือขายของสัญญาท่ีเลือก

Right to buy สัญญาใช้สทิธ์ิซ้ือ สัญญาท่ีท าให้มีสิทธ์ิในการซ้ือสินค้าอ้างอิงตามราคาท่ีก าหนด

Right to sell สัญญาใช้สทิธ์ิขาย สัญญาท่ีท าให้มีสิทธ์ิในการขายสินค้าอ้างอิงตามราคาท่ีก าหนด

Call / Put Call / Put สลับการซ้ือระหว่าง Call Options และ Put Options

ตัวเลขหน้า Call / Put ตัวเลขหน้า Call / Put ราคาท่ีสามารถใชส้ิทธ์ิซ้ือหรือขายท่ีก าหนดไว้ในสัญญา

Breakeven ดัชนีเร่ิมท าก าไร Options จะเร่ิมท าก าไรเม่ือดัชน ีSET50 ขึ้นหรือลงไปถึงดัชนีเร่ิมท า
ก าไร

English ไทย ค าอธิบาย
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Symbol สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของสัญญาท่ีท าการซ้ือขาย

Bid ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือ

Offer ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย

Last ราคาล่าสุด ราคาท่ีมีการซ้ือขายล่าสุด

Prev. Settle ราคาช าระก่อนหน้า ราคาช าระของวันซ้ือขายก่อนหน้า

High ราคาสูงสุด ราคาสูงสุดท่ีท าการซ้ือขายในรอบวัน

Low ราคาต่าสุด ราคาต่าสุดท่ีท าการซ้ือขายในรอบวัน

Change ราคาท่ีเปล่ียน ราคาท่ีเปล่ียนไปจากราคาซ้ือขายของวันก่อนหน้า

%Change %ราคาท่ีเปล่ียน ราคาท่ีเปล่ียนไปจากราคาซ้ือขายของวันก่อนหน้า (%)

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เลือกสญัญา (ข้อมูลเพิ่มเติม 1)
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Average ราคาเฉล่ีย ราคาเฉล่ียท่ีท าการซ้ือขายในรอบวัน

Multiplier ตัวคูณ ตัวคูณเพ่ิอใช้ในการค านวนมูลค่าของสัญญา Options ออกมาเป็น
จ านวนเงินลงทุน

Total Volume ปริมาณซ้ือขาย ปริมาณการซ้ือขายในรอบวัน

Prev. OI สัญญาคงค้างก่อนหน้า ปริมาณสัญญาคงค้าง ณ ปัจจุบัน

Intrinsic Value มูลค่าแท้จริง มูลค่าท่ีแท้จริงของ Options

Time Value มูลค่าทางเวลา มูลค่าทางเวลาของ Options

Breakeven ดัชนีเร่ิมท าก าไร ดัชนีเร่ิมท าก าไรหากถือครองสัญญาจนหมดอายุสัญญา

To Breakeven %ถึงดัชนีเร่ิมท าก าไร ระยะห่างระหว่างดัชนี SET50 ปัจจุบันกับดัชนี SET50 ท่ีเป็น
ดัชนีเร่ิมท าก าไร (%)

Theo. Price ราคาทางทฤษฎี ราคาทางทฤษฎีของ Options ซ่ึงถูกค านวณมากจากสูตรของ Black-
Scholes Model

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เลือกสญัญา (ข้อมูลเพิ่มเติม 2)
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IV Last IV Last ความผันผวนท่ีเกิดจากการค านวณย้อนกลับจากสูตรของ
Black-Scholes Model โดยแทนค่าราคาทางทฤษฎีด้วยราคาซ้ือขายล่าสดุ

IV Bid IV Bid ความผันผวนท่ีเกิดจากการค านวณย้อนกลับจากสูตรของ
Black-Scholes Model โดยแทนค่าราคาทางทฤษฎีด้วยราคาเสนอซ้ือท่ีสูงท่ีสุด

IV Offer IV Offer ความผันผวนท่ีเกิดจากการค านวณย้อนกลับจากสูตรของ
Black-Scholes Model โดยแทนค่าราคาทางทฤษฎีด้วยราคาเสนอขายท่ีต่าท่ีสดุ

Delta Delta (เดลต้า) อัตราการเปล่ียนแปลงของ ราคา Options ต่อ ราคาสินค้าอ้างอิง

Theta Theta (เทต้า) อัตราการเปล่ียนแปลงของราคา Options ต่อ เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป

Effective Gearing Effective Gearing
(เอฟเฟคทีฟ เกียร่ิง) %เปล่ียนแปลงของราคา Options ต่อ %เปล่ียนแปลงของ ราคาสินค้าอ้างอิง (อัตราทด)

Lambda Lambda (แลมด้า) %เปล่ียนแปลงของราคา Options ทางทฤษฎี ต่อ %เปล่ียนแปลงของ ราคาสินค้าอ้างอิง

Gamma Gamma (แกมม่า) อัตราการเปล่ียนแปลงของ Delta ต่อ ราคาสินค้าอ้างอิง

Vega Vega (เวก้า) อัตราการเปล่ียนแปลงของราคา Options ต่อ ความผันผวน

Rho Rho (โร) อัตราการเปล่ียนแปลงของราคา Options ต่อ อัตราดอกเบ้ีย

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เลือกสญัญา (ข้อมูลเพิ่มเติม 3)
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Max Loss ขาดทุน(เต็มท่ี) จ านวนเงินสูงสุดท่ีมีโอกาสในการขาดทุนจากการซ้ือ Options

Contract สัญญา จ านวนสัญญาท่ีท าการซ้ือ Options

Value per contract มูลค่าต่อสัญญา มูลค่าต่อสัญญาของ Options

Fee (Incl. VAT) ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการเปิดสัญญา

Last Trading Day ซ้ื
่
อขายสัญญาได้ถึง วันสุดท้ายท่ีสามารถท าการซ้ือขายของสัญญาท่ีเลือก

Total cost ต้นทุนรวม ต้นทุนรวมท้ังหมดส าหรับกลยุทธ์ท่ีวางไว้

Position สถานะ สถานะการเปิดและปิดสญัญา

Side ฝ่ังซ้ือขาย ฝ่ังการซ้ือขาย

Volume จ านวนสัญญา จ านวนสัญญาท่ีท าการซ้ือ Options

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เปิดสญัญา
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Options Price ราคาออปชั่น ราคาท่ีซ้ือ Options

Type ประเภทของราคา จะมีให้เลือกประเภทของราคาเป็น Limit , ATO , MP_MKT, MP_MTL

Validity ค าสั่งมีผลถึง เง่ือนไขการเปิดสัญญาว่าจะให้เปดิดังนี ้Cancel, Day, FOK, IOC

PIN PIN รหัสยืนยันการส่งค าสั่ง

Bids ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือ

Volume จ านวน จ านวนของราคาเสนอซ้ือในแต่ละระดับราคา

Offers ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย

Volume จ านวน จ านวนของราคาเสนอขายในแต่ละระดับราคา

Profit/Loss (THB) ก าไร/ขาดทุน (ขาดทุน) ก าไร/ขาดทุนจากการซ้ือ Options

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เปิดสญัญา (2)
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Options Price ราคาออปชั่น ราคาท่ีซ้ือ Options

Type ประเภทของราคา จะมีให้เลือกประเภทของราคาเป็น Limit , ATO , MO_MKT, MP_MTL

Validity ค าสั่งมีผลถึง เง่ือนไขการเปิดสัญญาว่าจะให้เปดิดังนี ้Cancel, Day, FOK, IOC

PIN PIN รหัสยืนยันการส่งค าสั่ง

Bids ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือ

Volume จ านวน จ านวนของราคาเสนอซ้ือในแต่ละระดับราคา

Offers ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย

Volume จ านวน จ านวนของราคาเสนอขายในแต่ละระดับราคา

Profit/Loss (THB) ก าไร/ขาดทุน (ขาดทุน) ก าไร/ขาดทุนจากการซ้ือ Options

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เปิดสญัญา (2)
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SET50 Index at Expiration ดัชนี SET50 ณ วันหมดอายุ ดัชนี SET50 ณ วันหมดอายุ 

Max loss คาดการณ์ขาดทุนสงูสุด คาดการณ์ขาดทุนสงูสุดหากถือจนหมดอายุสัญญาหากดัชนี SET50 ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ตอนเปิดสญัญา

Max Profit คาดการณ์ก าไรสูงสดุ คาดการณ์ก าไรสูงสดุ หากดัชนี SET50 เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ตอนเปิดสญัญา

Buy/Sell ชื้อ/ขาย ฝ่ังการซ้ือขาย

Last Trading Day ซ้ือขายได้ถึง วันสุดท้ายท่ีสามารถท าการซ้ือขายของสัญญาท่ีเลือก

Type ประเภทของราคา ประเภทของราคา: Limit (ไม่เกินราคาท่ีระบุ) , ATO (ราคาเปิด) , MP_MKT, 
MP_MTL

Fee (Incl. VAT) ค่าธรรมเนียมรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการเปิดสัญญา

Validity ค าสั่งมีผลถึง
เง่ือนไขว่าจะให้ค าสั่งนั้นๆมีผลถึงเม่ือไรดังนี้ Cancel(จนกว่าจะยกเลิก), Day(จนถึง
สิ้นวันท าการนั้น), FOK (ถ้าจ านวนสัญญาท้ังหมดไม่ได้ถูกจับคู่ทันทีให้ยกเลิกค าสั่ง), 
IOC (สัญญาถกูจับคู่เท่าไรเอาเท่านั้นจ านวนสัญญาท่ีเหลือจะถูกยกเลิก)

Total Pay ยอดค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดส าหรับซ้ือสัญญา Options คร้ังนั้นๆ

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  เปิดสญัญา (2)
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A/C No. เลขท่ีบัญชี เลขท่ีบัญชี

Excess Equity เงินท่ีใช้ได้ วงเงินคงเหลือส าหรับการซ้ือสัญญา Options เพ่ิมเติม

Profit/Loss ก าไร/ขาดทุน ก าไร/ขาดทุน ท้ังหมดในพอร์ตการลงทุน

%Profit/Loss %ก าไร/ขาดทุน ก าไร/ขาดทุน ท้ังหมดในพอร์ตการลงทุน(%)

Market Val. มูลค่าตลาดรวม มูลค่าตลาดรวมของสถานะ Long Options ท้ังหมดท่ีถือครอง

Total Cost ต้นทุนรวม ต้นทุนรวมท้ังหมดของสถานะ Long Options ท้ังหมดท่ีถือครอง

Realized P/L ก าไร/ขาดทุนจากการปิดสัญญา ก าไร/ขาดทุุนจากการปิดสัญญาของท้ังพอร์ทโฟลิโอ

Unrealized Profit/Loss ก าไร/ขาดทุน ท่ียังไม่ได้ปิด
สัญญา

ก าไร/ขาดทุนคงค้างของ Long Options ท่ียังไม่ได้ปิดสัญญาของท้ัง
พอร์ทโฟลิโอ

%Unrealized Profit/Loss %ก าไร/ขาดทุน ท่ียังไม่ได้ปิด
สัญญา

ก าไร/ขาดทุนคงค้างของ Long Options ท่ียังไม่ได้ปิดสัญญา(%) ของ
ท้ังพอร์ทโฟลิโอ

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  พอรท์โฟลิโอ
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Sell ขาย ปิดสถานะขอสัญญาท่ีเปิดค้างไว้

Actual Volume จ านวนสัญญาท่ีถือครอง จ านวนสัญญาท่ีถือครอง

Available Volume จ านวนสัญญาท่ี่ีปดิเพ่ิมได้ จ านวนสัญญาท่ี่ีปดิเพ่ิมได้

Avg. Contract Value  (Cost 
Price) 
ใส่ตัวเลขท่ีเป็น Cost Price ใน
วงเล็บ

ต้นทุนเฉล่ียต่อสัญญา  (Cost 
Price) 
ใส่ตัวเลขท่ีเป็น Cost Price ใน
วงเล็บ

ต้นทุนเฉล่ียของสัญญาท้ังหมดท่ีเปิดไว้

Total cost ต้นทุนรวม ต้นทุนรวมท้ังหมดส าหรับกลยุทธ์ท่ีวางไว้

Market Value มูลค่าตลาดต่อสัญญา มูลค่าตลาดต่อสัญญา

Total Market Value มูลค่าตลาดรวม มูลค่าตลาดรวม

Unrealized Profit/Loss ก าไร/ขาดทุน ท่ียังไม่ได้ปิด
สัญญา ก าไร/ขาดทุนคงค้างของ Long Options ท่ียังไม่ได้ปิดสัญญา

Realized Profit/Loss ก าไร/ขาดทุนท่ีปิดสัญญาแล้ว ก าไร/ขาดทุุนจากการปิดสัญญาแล้ว

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  พอรท์โฟลิโอ (2)
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Put, Call, P/C Put, Call, P/C สลับหน้าจอเพ่ือดูสัญญาท่ีใช้สิทธ์ิในการซ้ือ หรือใช้สิทธ์ิในการขาย

Buy,Sell.B/S Buy,Sell.B/S สลับหน้าจอเพ่ือดูประเภทของสัญญาซ้ือสิทธ์ิ หรือขายสิทธ์ิ

B/S B/S เรียงข้อมูลประเภทการซ้ือ หรือการขาย

Time Time เรียงข้อมูลตามล าดับเวลาการซ้ือขาย

Strike Strike เรียงข้อมูลตามราคาใช้สิทธ์

Vol Vol เรียงข้อมูลตามปริมาณการซ้ือขาย

Val Val เรียงข้อมูลตามมูลค่าการซ้ือขาย

B/S B/S ฝ่ังการซ้ือขาย

ตัวเลขหน้า Call / Put ตัวเลขหน้า Call / Put ราคาท่ีสามารถใชส้ิทธ์ิซ้ือหรือขายตามท่ีสญัญาก าหนด

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  สถานะค าสั่ง
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Call/Put Call/Put ประเภทของสัญญาว่าเป็นการซ้ือสิทธ์ิ(CALL) หรือขายสิทธ์ิ(PUT)

LTD LTD วันสุดท้ายท่ีสามารถท าการซ้ือขายของสัญญาท่ีเลือก

Vol จ านวน จ านวนสัญญาท่ีสั่งซ้ือ Options

Val มูลค่า มูลค่าต่อสัญญาท่ีสั่งซ้ือ Options

Matched จับคู่ จ านวนสัญญาท่ีจับคู่ส าเร็จ

Status สถานะ สถานะของสัญญาว่าจับคู่ส าเร็จ หรือรอการจับคู่อยู่

Symbol สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของสัญญาท่ีท าการซ้ือขาย

Date วันท่ี วันท่ีซ้ือ Options

Time เวลา เวลาท่ีซ้ือ Options

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  สถานะค าสั่ง (2)
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Contract Value มูลค่าต่อสัญญา มูลค่าต่อสัญญาของ Options ของค าสั่งนั้นๆ

Options Price ราคาออปชั่น ราคา Options ต่อสัญญาของค าสั่งนั้นๆ

Total Value มูลค่าท้ังหมด มูลค่าท้ังหมดของ Options ของค าสั่งนั้นๆ

Vol จ านวน จ านวนสัญญาท่ีสง่ค าสั่ง

Position สถานะ สถานะของสัญญา: Open, Close, Auto

Type ประเภทราคา ประเภทของราคา: Limit (ไม่เกินราคาท่ีระบุ) , ATO (ราคาเปิด) , MP_MKT, 
MP_MTL

Validity ค าสั่งมีผลถึง
เง่ือนไขว่าจะให้ค าสั่งนั้นๆมีผลถึงเม่ือไรดังนี้ Cancel(จนกว่าจะยกเลิก), Day(จนถึง
สิ้นวันท าการนั้น), FOK (ถ้าจ านวนสัญญาท้ังหมดไม่ได้ถูกจับคู่ทันทีให้ยกเลิกค าสั่ง), 
IOC (สัญญาถกูจับคู่เท่าไรเอาเท่านั้นจ านวนสัญญาท่ีเหลือจะถูกยกเลิก)

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  สถานะค าสั่ง (3)
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Deal Value มููลค่าท่ีถูกจับคู่ (Deal Price) มูลค่าสัญญาเฉล่ียของสัญญาท่ีถูกจับคู่ส าเร็จแล้วของค าสั่งนั้นๆ

Deal Price ราคาท่ีถูกจับคู่ ราคา Options เฉล่ียของสัญญาท่ีถกูจับคู่ส าเร็จแล้วของค าสั่งนั้นๆ

Total Deal Fee ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของสัญญาท่ีถกูจับคู่ส าเร็จของค าสั่ง
นั้นๆ

Total Deal Value มูลค่่าท่ีถูกจับคู่ท้ังหมด มูลค่าสัญญารวมของสัญญาท่ีถูกจับคู่ส าเร็จแล้วของค าสั่งนั้นๆ

Balance รอจับคู่ จ านวนสัญญาท่ีรอการจับคู่อยู่

Matched จับคู่ จ านวนสัญญาท่ีถกูจับคู่

Cancelled ยกเลิก จ านวนสัญญาท่ีถกูยกเลิกค าสั่งซ้ือ

Reject Reason เหตุผลการปฎิเสธ เหตุผลการปฎิเสธการซ้ือขาย

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  สถานะค าสั่ง (4)
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Streaming Streaming ปุ่มเพ่ือเชื่อมต่อใช้งานโปรแกรม Streaming

Language ภาษา เลือกเปล่ียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

Account No. เลขท่ีบัญชี เลขท่ีบัญชีท่ีใช้งาน

Broker โบรกเกอร์ ชื่อโบรคเกอร์ท่ีใช้งาน

Manual คู่มือ คู่มือการใช้งาน Options Starter

English ไทย ค าอธิบาย

ค าอธิบายค าศพัท์ทีส่ าคัญ  ต้ังค่าเพิ่มเติม
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ความหมายของสถานะค าสั่ง  ช่วงตลาดเปิด

STATUS MEANING

S Pending ค าสั่งซ้ือขายของผู้ลงทุนถูกส่งไปยังSETTRADE แล้ว

RS Rejected TFEX ปฏิเสธค าสั่งซ้ือขายนั้น

SX Queuing TFEX ยืนยันว่าได้รับค าสั่งซ้ือขาย

E Expired ค าสั่งซ้ือขายหมดอายุ

C Queuing SETTRADE ส่งค าสั่งยกเลิกค าสั่งซ้ือขายไปยัง TFEX แล้ว

CX Cancelled TFEX ยืนยันการยกเลิกค าสั่งซ้ือขาย

MP P-Matched ค าสั่งซ้ือขายได้รับการจับคู่แล้วบางส่วน

EP P-Expired ค าสั่งซ้ือขายหมดอายุบางส่วน

CP P-Cancelled TFEX ยกเลิกค าสั่งซ้ือขายส่วนท่ียังเหลืออยู่

M Matched ค าสั่งซ้ือขายได้รับการจับคู่แล้ว

SXCH Queuing ค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการเปล่ียนแปลงค าสั่ง

MCH Match รายการท่ีเกิดการจับคู่แล้วอยู่ในระหว่างกระบวนการเปล่ียนแปลง
ค าสั่ง

Rectified Rectified รายการท่ีเกิดการจับคู่แล้วได้รับการเปล่ียนแปลง

Reversing Reversing รายการท่ีเกิดการจับคู่แล้วมีการเปล่ียน position

SA Pending ค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีการตลาดอนุมัติ

SXO Pending ค าสั่งซ้ือขายข้ามวันท่ีอยู่ในระหว่างรอ TFEX ยืนยันสถานะ
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ความหมายของสถานะค าสั่ง  ช่วงตลาดปิด

STATUS MEANING

CW C-Pending ค าสั่งยกเลิกค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างออฟไลน์ (TFEX ยังไม่เปิด
ตลาด)

CWS C-Pending ค าสั่งยกเลิกค าสั่งซ้ือขายแบบ stop orderนี้อยู่ในระหว่างออฟไลน์ 
(TFEX ยังไม่เปิดตลาด)

CS Cancelled เซ็ทเทรดยืนยันการยกเลิกค าสั่งซ้ือขายซ่ึงอยู่ในระหว่างออฟไลน์

OF Pending ค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างออฟไลน์ (TFEX ยังไม่เปิดตลาด)

W Pending ค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างออฟไลน์ (TFEX ยังไม่เปิดตลาด)

WA Pending ค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีการตลาดอนุมัติ

CA Cancelled ค าสั่งยกเลิกค าสั่งซ้ือขายนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีการตลาดอนุมัติ
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รายละเอยีดการแสดงตัวเลือกของหน้าเลือกสญัญา

43

1. แอปพลิเคชนัและบรกิารของเซท็เทรดนี้ให้บรกิารเฉพาะในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ (Options) เท่านั้น และจะไมไ่ด้แสดง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ท้ังหมด โดยจะแสดงผลเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่บางส่วนตามหลักการดังต่อไปนี้

1.1 หากเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ว่าเป็นขาขึ้น ระบบจะเลือกแสดงข้อมลูการซื้อคอลออปชัน่ (Long Call Options) แต่หากเลือกสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชัน่ว่าเป็นขาลง ระบบจะเลือกแสดงข้อมลูการซื้อพุทออปชัน่ (Long Put Options)

1.2 ระบบจะแสดงเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ท่ีมเีดือนท่ีส่งมอบหรอืช าระราคา (Settlement Month) คือ เดือนสุดท้ายของไตรมาสท่ีใกล้ท่ีสุดจาก
วันที่ปัจจุบนั จ านวน 2 ไตรมาสเท่านั้น หากผู้ใชง้านประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ท่ีมเีดือนท่ีส่งมอบหรอืช าระราคา (Settlement 
Month) อื่นที่นอกเหนือจากท่ีปรากฏในแอปพลิเคชนัและบรกิารของเซท็เทรดนี้ ขอให้ผู้ใชง้านโปรดด าเนินการด้วยแอปพลิเคชนั Streaming

1.3 ระบบจะแสดงราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) ท่ีสูงกว่าสินค้าอ้างอิง ณ ขณะท่ีเลือก ใกล้สุด 3 ระดับ และต่ากว่าสินค้าอ้างอิง ณ ขณะท่ีเลือก ใกล้สุด 3 ระดับ 
และระบบจะรเีฟรช (Refresh) ข้อมลูราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) ท่ีแสดงผลทกุ 1 นาที

หากกด "แสดงตัวเลือกเพิ่มขึ้น 2 ระดับ" ระบบจะแสดงข้อมลูราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) เพิ่มเติม โดยจะแสดงราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) ท่ีสูงกว่าและต่า
กว่าสินค้าอ้างอิง ณ ขณะท่ีเลือก เพิ่มเติมอีกฝั่ งละ 1 ระดับ โดยระบบสามารถแสดงราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) ได้สูงสุด 12 ระดับ

ท้ังนี้ ในกรณท่ีีไมม่รีาคาใชส้ิทธิ (Strike Price) เพิ่มเติมในฝั่ งท่ีสูงกว่าหรอืต่ากว่าสินค้าอ้างอิงแล้ว ระบบจะแสดงผลราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) ของอีกฝั่ ง
หนึ่งเพิ่มเติมแทน และหากไมม่รีาคาใชส้ิทธิ (Strike Price) เพิ่มเติมท้ังในฝั่ งท่ีสูงกว่าและต่ากว่าสินค้าอ้างอิง ระบบจะแสดงข้อมลูตัวเลือกเท่าเดิม

หากผู้ใชง้านประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน่ด้วยราคาใชส้ิทธิ (Strike Price) อื่นที่นอกเหนือจากท่ีปรากฏในแอปพลิเคชนัและบรกิารของ
เซท็เทรดนี้ ขอให้ผู้ใชง้านโปรดด าเนินการด้วยแอปพลิเคชนั Streaming


