Aspen for Browser: Fixed Format Page Guide
พิมพ์หมายเลขหน ้าในวินโดว์ Fixed Format แล ้วกด ENTER

ข้ อ มู ล ภายในประเทศ ( Local Data)
สารบ ัญข้อมูล
หน ้าเมนูหลัก
Symbol Guide
ประกาศ/FAQ
List of Name Change Securities
ั่ News
วิธก
ี ารค ้นหาข่าวในฟั งก์ชน
ตลาดหุ ้นไทย (SET/MAI)
ตลาดฟิ วเจอร์ส TFEX
NAV ของกองทุนรวม
ดัชนีชวี้ ด
ั ทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
อัตราแลกเปลีย
่ นจากธนาคารพาณิชย์
(Foreign Exchange Rates)
อัตราดอกเบีย
้ จากธนาคารพาณิชย์
(Money/Credit Market)
สินค ้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
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ข้ อ มู ล ตลาดหุ้ น ไทย (SET & mai)
ข้อมูลหล ัก
เลขหน้า
หน ้าเมนูหลัก
20000
Symbol Guide
10201
้ ว ัน
สรุปภาวะตลาดและหมวดธุกจ
ิ ณ สิน
สรุปภาวะตลาด SET
20010
สรุปภาวะตลาด mai
20020
Stock Performance Index
20030
สรุปข ้อมูลพืน
้ ฐานของหุ ้นรายตัวใน SET
20037
(Mktcap, EPS, BV, DPS, P/E, P/BV & Dividend Yield )
สรุปข ้อมูลพืน
้ ฐานของหุ ้นรายตัวใน mai
20100
(Mktcap, EPS, BV, DPS, P/E, P/BV & Dividend Yield )
สรุปข ้อมูลหุ ้นในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมใน
20125
SET
(Top Gain, Top Lose, Top Active Value)
สรุปข ้อมูลหุ ้นในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมใน mai
20126
(Top Gain, Top Lose, Top Active Value)
้ ขาย
ข้อมูลการซือ
หน ้าเมนูหลัก
20001
SET: ข ้อมูลราคาดัชนีหลักและหมวด
20500
อุตสาหกรรม
SET: ข ้อมูลราคาหุ ้นรายตัวตามหมวด
20510
อุตสาหกรรม
mai: ข ้อมูลราคาดัชนีหลัก
20700
mai: ข ้อมูลราคาหุ ้นรายตัว
20710
ข้อมูลรายการ Big Lot, Short Sale และ Cancel Deal
หน ้าเมนูหลัก
20001
ข ้อมูลรายการ Big Lot เรียลไทม์แบบสรุป
20800
ข ้อมูลรายการ Big Lot เรียลไทม์เรียงตามเวลา
20810
ข ้อมูลรายการ Odd Lot แบบสรุป
20760
ข ้อมุลรายการ Short Sale
20860
ข ้อมูลรายการ Cancel Deal หุ ้นใน SET
20868
ข ้อมูลรายการ Cancel Deal หุ ้นใน mai
20869

้ ขาย NVDR
ข้อมูลการซือ
เลขหน้า
จัดเรียงข ้อมูลตาม Total Volume
21160
จัดเรียงข ้อมูลตาม Net Volume (Buy-Sell)
21170
จัดเรียงข ้อมูลตาม Total Value
21180
จัดเรียงข ้อมูลตาม Net Value (Buy-Sell)
21190
ั วนการถือครองหล ักทร ัพย์ของผูถ
%สดส่
้ อ
ื หุน
้ NVDR
จัดเรียงข ้อมูลตาม Symbol
21200
จัดเรียงข ้อมูลตาม %Paid up capital
21225
ข้อมูลวอร์แรนท์
หน ้าเมนูหลัก
20002
สรุปข ้อมูลสาคัญของวอร์แรนท์
20870
ข ้อมูลวันทีใ่ ช ้สิทธิข
์ องวอร์แรนท์
20917
สรุปข ้อมูลสาคัญของ DW
15200
DW ทีก
่ าลังจะหมดอายุ
15900
Warrant ทีก
่ าลังจะหมดอายุ
23020
ปฏิทน
ิ หุน
้ และการแขวนป้ายต่างๆ
ปฏิทน
ิ หุ ้น
21300
่
รายชือหุ ้นทีถ
่ ก
ู แขวนป้ ายต่างๆ เช่น SP, NP
21380
่ หุ ้นทีอ
รายชือ
่ ยูใ่ นหมวด NPG
21410
่ หุ ้นทีม
รายชือ
่ ก
ี ารเพิม
่ ทุน ย ้อนหลัง 12 เดือน
21420
ปฏิทน
ิ หุน
้ และการแขวนป้ายต่างๆ
่ หุ ้นทีแ
รายชือ
่ ตกพาร์ ย ้อนหลัง 12 เดือน
21470
่ หุ ้นจ่ายปั นผล ย ้อนหลัง 2 เดือน
รายชือ
21510
่ หุ ้นจ่ายปั นผล ล่วงหน ้า 2 เดือน
รายชือ
21520
่ หุ ้นจ่ายปั นผล ย ้อนหลัง 24 เดือน
รายชือ
21550
่ หุ ้นที่ 1 Board Lot = 50 หุ ้น
รายชือ
23140
ข้อมูลหุน
้ IPO
หน ้าเมนูหลัก
20003
ตารางสรุปข ้อมูลราคา IPO และระยะเวลา IPO
21750
ข ้อมูลรายละเอียดของกิจการ ฐานะทางการเงิน
21753
และโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น
ช่วงเวลาห ้ามขายหุ ้น (Silent Period)
21890
่ หุ ้น IPO ในรอบ 24 เดือน
รายชือ
21895
ข้อมูล Cash Balance
่ หุ ้นทีต
รายชือ
่ ด
ิ Cash Balance
23100
้ ขายแยกตามประเภทน ักลงทุน ณ สิน
้ ว ัน
ข้อมูลการซือ
หน ้าเมนูหลัก
20000
SET: สะสมแบบ MTD และ YTD
20250
SET: รายวัน
20251
SET: รายเดือน (ย ้อนหลัง 12 เดือน)
20253
mai: สะสมแบบ MTD และ YTD
20260
mai: รายวัน
20261
mai: รายเดือน (ย ้อนหลัง 12 เดือน)
20263
้ ฐาน
ข้อมูลการจ ัดอ ันด ับหมวดอุตสาหกรรมตามข้อมูลพืน
หน ้าเมนูหลัก
20004
P/E Ratio
20205
P/BV Ratio
20207
Dividend Yield
20209
Market Capitalization
20211
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้ ฐาน
ข้อมูลการจ ัดอ ันด ับหล ักทร ัพย์ตามข้อมูลพืน
P/E Ratio
20180
P/BV Ratio
20186
Dividend Yield
20192
Market Capitalization
20198
ตารางเปรียบเทียบหุน
้ ในหมวดอุตสาหกรรม
(Sector Comparison)
SET:ข ้อมูลการจัดอันดับข ้อมูลพืน
้ ฐาน
20215
MAI:ข ้อมูลการจัดอันดับข ้อมูลพืน
้ ฐาน
20280
้ ว ัน
ข้อูมลการจ ัดอ ันด ับหล ักทร ัพย์ ณ สิน
(Stock Ranking)
หน ้าเมนูหลัก
20005
SET: Most Active Volume
22100
SET: Most Active Value
22103
SET: Top Gainer
22106
SET: Top Loser
22109
SET: Top Swing
22112
SET: Top Impact Gainer
22115
SET: Top Impact Loser
22118
mai: Most Active Volume
22121
mai: Most Active Value
22124
mai: Top Gainer
22127
mai: Top Loser
22130
mai: Top Swing
22133
mai: Top Impact Gainer
22136
mai: Top impact losers
22139
ั
การค ัดเลือกหุน
้ ตามสญญาณทางเทคนิ
ค
(Stock Screening)
หน ้าเมนูหลัก
24000
แบบรายงานการได้มา/จาหน่ายหล ักทร ัพย์ (246-2)
รายวัน
21720
ย ้อนหลัง 1 เดือน
21725
้ ขายของโบรกเกอร์
การจ ัดอ ันด ับการซือ
(Broker Ranking)
หน ้าเมนูหลัก
20003
SET (เรียงตาม % Market Share)
20830
mai (เรียงตาม % Market Share)
20834
่ โบรกเกอร์ทงั ้ หมด พร ้อมชือ
่ ย่อ
รายชือ
20855
้ ขายของโบรกเกอร์ (Broker Trading
ข้อมูลการซือ
Data)
SET
20842
mai
20845
ด ัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) และค่า
ทางสถิต ิ (Statistical Data) 
หน ้าเมนูหลัก
20004
ดัชนีหลัก
21900
ดัชนีกลุม
่ อุตสาหกรรม (Industry)
21901
ดัชนีหมวดอุตสาหกรรม (Sector)
21902
หุ ้นรายตัว
21905
ความหมายของค่า Beta
10172


ข ้อมูล จากตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ค่า ทางสถิต ไิ ด ้แก่, Beta,
Alpha, R-Squared, Return on Investment (ROI) แ ล ะ Standard
Deviation

ข้ อ มู ล ตลาดฟิ วเจอร์ ส TFEX
ข้อมูลหล ัก
เลขหน้า
หน ้าเมนูหลัก
25000
Symbol Guide
10202
ฟิ วเจอร์ (Futures)
ลักษณะสัญญา (Contract Specification)
25001
้ ขาย ณ สิน
้ วัน
สรุปข ้อมูลการซือ
25002
้
ข ้อมูลการซือขายประจาวัน
25003
่ ั (Options)
ออปชน
ลักษณะสัญญา (Contract Specification)
26000
้ ขาย ณ สิน
้ วัน: Call Options
สรุปข ้อมูลการซือ
26100
้ ขาย ณ สิน
้ วัน: Put Options
สรุปข ้อมูลการซือ
26120
้ ขายประจาวัน
ข ้อมูลการซือ
26300
้ ขายแยกตามประเภทน ักลงทุน ณ สิน
้ ว ัน
ข้อมูลการซือ
หน ้าเมนูหลัก
25010
่ ั (Futures & Options)
ฟิ วเจอร์สและออปชน
26500
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26501
» รายวัน
26505
» รายเดือน
ฟิ วเจอร์สทงหมด
ั้
(All Futures)
26510
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26511
» รายวัน
26515
» รายเดือน
SET50 Index Futures
26550
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26551
» รายวัน
26555
» รายเดือน
หุน
้ รายต ัวฟิ วเจอร์ส (Single Stock
Futures)
26540
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26541
» รายวัน
26545
» รายเดือน
โลหะฟิ วเจอร์ส (Metal Futures)
26520
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26521
» รายวัน
26525
» รายเดือน
้
้
ข้อมูลการซือขายแยกตามประเภทน ักลงทุน ณ สินว ัน
้ ฟิ วเจอร์ส (Interest Rate Futures)
อ ัตราดอกเบีย
26530
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26531
» รายวัน
26535
» รายเดือน
พล ังงานฟิ วเจอร์ส (Energy Futures)
26580
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26581
» รายวัน
26585
» รายเดือน
อ ัตราแลกเปลีย
่ นฟิ วเจอร์ส (Currency Futures)
26590
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26591
» รายวัน
26595
» รายเดือน
ั (Call Option)
คอลออปชน
26560
» สะสมแบบ MTD และ YTD
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ธ.ไอซีบซ
ี ี (ICBC)
ธ.อิสลาม (IBANK)
ธ.กสิกรไทย (KBANK)
ธ.กรุงไทย (KTB)
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธ.ธนชาต (TBANK)
ธ.ทหารไทย (TMB)
ธ.ยูโอบี (UOB)
อ ัตราแลกเปลีย
่ นล่วงหน้า (Forward Rates)
หน ้าเมนูหลัก

26561
26565
้ ขายแยกตามประเภทน ักลงทุน ณ สิน
้ ว ัน
ข้อมูลการซือ
่ ั (Put Option)
พุทออปชน
26570
» สะสมแบบ MTD และ YTD
26571
» รายวัน
26575
» รายเดือน
้
การจ ัดอ ันด ับการซือขายของโบรกเกอร์
(Broker Ranking)
หน ้าเมนูหลัก
25016
เรียงตาม Total Volume
26700
เรียงตาม Total Transaction
26705
่ โบรกเกอร์ทงั ้ หมด พร ้อมชือ
่ ย่อ
รายชือ
26710

อั ต ราแลกเปลี่ ย นจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ข้ อ มู ล NAV และราคาของกองทุน (Funds)

(Bank of Thailand)

» รายวัน
» รายวัน

ข้อมูลหล ัก
หน ้าเมนูหลัก
Symbol Guide
NAV และราคาของกองทุน
Aberdeen Asset Management
Asset Plus Fund Management
BBL Asset Management
CIMB-Principal Asset Management
Kasikorn Asset Management
Krung Thai Asset Management
Krungsri Asset Management
Land & Houses Fund Management
Manulife Asset Management
MFC Asset Management
One Asset Management
Phillip Asset Management
Phatra Asset Management
SCB Asset Management
Solaris Asset Management
Thanachart Fund Management
TISCO Asset Management
TMB Asset Management
UOB Asset Management

เลขหน้า
27000
10350
27010
27030
27080
27110
27170
27220
27050
27510
27250
27270
27300
27320
27370
27340
27390
27410
27430
27460
27490

11210

เลขหน้า
10700
10332
10705

อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ นฝาก (Deposit Rates)
ข้อมูลหล ัก
เลขหน้า
หน ้าเมนูหลัก
11500
Symbol Guide
10336
้ เงินฝาก ธ.พาณิชย์ทจ
อ ัตราดอกเบีย
ี่ ดทะเบียนในไทย
สาหรับบุคคลธรรมดา
11505
สาหรับสถาบันการเงิน
11510
สาหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล
11521
อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากเฉลีย
่
11513
้ เงินฝากของสาขา ธ.ต่างชาติ
อ ัตราดอกเบีย
สาหรับบุคคลธรรมดา
11517
้ ตว๋ ั แลกเงิน (B/E: Bill of Exchange)
อ ัตราดอกเบีย
ตารางเปรียบอัตราดอกเบีย
้
11525
้ เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
อ ัตราดอกเบีย
ตารางเปรียบอัตราดอกเบีย
้
11540

อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ (Loan Rates)

อั ต ราแลกเปลี่ ย นจากธนาคารพาณิ ช ย์ (FX)
ข้อมูลหล ัก
หน ้าเมนูหลัก
Symbol Guide
อ ัตราแลกเปลีย
่ นเทียบก ับไทยบาท
ธ.กรุงเทพ (BBL)
ธ.เพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์ (BAAC)
ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY)
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)
ธ.เพือ
่ การส่งออกและนาเข ้า (EXIM Bank)
ธ.ออมสิน (GSB)
่ งไฮ ้แบงค์กงิ้ คอร์ปอเรชัน
่
ธ.ฮ่องกงและเซีย
(HSBC)

ข้อมูลหล ัก
หน ้าเมนูหลัก
Symbol Guide
อ ัตราแลกเปลีย
่ นเทียบก ับไทยบาท
ธนาคารแห่งประเทศไย

11060
11065
11070
11075
11085
11090
11095
11100
11105

เลขหน้า
11000
10202
11005
11110
11010
11015
11045
11050
11055

ข้อมูลหล ัก
เลขหน้า
หน ้าเมนูหลัก
11500
Symbol Guide
10336
้ เงินกูข
อ ัตราดอกเบีย
้ อง ธ.พาณิชย์ทจ
ี่ ดทะเบียนในไทย
สาหรับบุคคลธรรมดา
11570
สาหรับสถาบันการเงิน
11574
้
อ ัตราดอกเบียเงินกูข
้ อง ธ.พาณิชย์ทจ
ี่ ดทะเบียนในไทย
อัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้เฉลีย
่
11578
้ เงินกูข
อ ัตราดอกเบีย
้ องสาขา ธ.ต่างชาติ
สาหรับบุคคลธรรมดา
11582
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อั ต ราดอกเบี้ ย บัต รเครดิต (Credit Card Rates)
้ บ ัตรเครดิต
อ ัตราดอกเบีย
ตารางเปรียบอัตราดอกเบีย
้

เลขหน้า
11586

ใบรั บ เงิ น ฝากประจา
(Fixed Deposit Receipt)
ใบร ับเงินฝากประจา
ตารางเปรียบใบรับเงินฝาก

เลขหน้า
11650
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