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Download Streaming 
เพื่อซื้อขาย DRx

เข้าแอปพลิเคชัน Streaming 
iPhone, iPad, Android โดยใช้ 
Username และ Password
เดียวกับที่ใช้บัญชีหุ้น

เมนู “DRx” อยู่ใน My Menu
สามารถ Pin เพื่อ Save เป็น Favorite 
Menu ได้ (ส าหรับ iPad อยู่ในเมนู More 
ไม่สามารถ Pin เป็น Favorite Menu ได)้
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เมื่อกดเข้าใช้งานครั้งแรก จะพบหน้าจอ
แสดง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
เพื่อให้ผู้ลงทุนยอมรับก่อนเข้าใช้งาน

***ผู้ท่ียังไม่มีบัญชีหุ้น***
ติดต่อเปิดบัญชีได้กับโบรกเกอร์ 
ที่ให้บริการซ้ือขาย DRx 

วิธีเข้าใช้งาน
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.settrade.streaming&hl=thv
https://apps.apple.com/th/app/streaming-for-iphone/id327221811?l=th


ราคาและสถานะของ DRx 
ทุกตัวที่ List ในตลาด

การส่งค าสั่งซื้อขาย รายละเอียดพอร์ตและเงิน

ดูสถานะค าสั่งซื้อขาย เมนูเสริมอ่ืน ๆ
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หน้าจอฟังก์ชัน DRx
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สามารถเข้าดูสินค้า DRx ที่มีในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
แต่ไม่สามารถส่งค าสั่งซื้อขาย และท ารายการฝาก / ถอนเงินได้
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แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx

xxx

ผู้ที่มีบัญชีหุ้น แต่ยังไม่มบีัญชี DRx

Quote Portfolio

เม่ือผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx แล้ว 
โบรกเกอร์จะติดต่อกลับ เพื่อท าการเปิดบัญชีให้ท่านต่อไป

กดที่ปุ่ม “Open Account” ที่หน้า Quote / Place Order / Portfolio
เพื่อ Submit Request แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx ได้
(เฉพาะโบรกเกอร์ที่ใหบ้ริการซ้ือขาย DRx)

www.set.or.th/DRx-broker



เม่ือได้รับการอนุมัติเปิดบัญชี DRx จากโบรกเกอร์แล้ว สามารถฝากเงินเข้าบัญชี DRx ได้เลย
เมนู Portfolio ปุ่ม Deposit : ส าหรับฝากเงินเข้าบัญชี DRx ผ่าน QR Code Payment

ระบุจ านวนเงิน
ที่ต้องการฝาก น า QR Code ที่ได้ไป Scan ฝากเงิน 

ผ่านทางแอป Mobile Banking 

รายละเอียดเก่ียวกับ QR Code
• จ านวนเงินที่ต้องการฝาก
• เลขที่บัญชีซื้อขาย DRx
• วัน/เวลาที่ QR Code หมดอายุ
• หมายเลขอ้างอิงการท ารายการ

จากระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กดปุ่ม
“Generate QR Code” 
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กดปุ่ม “Save QR Image”
เพื่อ Save รูป QR Code ลงมือถือที่ใช้งาน 
(หรือกด Capture Screen เองก็ได)้
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การฝากเงินเข้าบัญชี DRx
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เมนู Portfolio ปุ่ม Withdraw : ส าหรับถอนเงินออกจากบัญชี DRx เพื่อเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าท่ีผูกไว้

กดปุ่ม “Save QR Image”
เพื่อ Save รูป Slip ลงมือถือท่ีใช้งาน
(หรือกด Capture Screen เองก็ได)้

รายละเอียดเก่ียวกับรายการถอนเงิน
• จ านวนเงินที่ถอน
• เลขที่บัญชีธนาคารที่ลูกค้าผูกไว้
• หมายเลขอ้างอิงการท ารายการ

จากระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระบุจ านวนเงินท่ีต้องการถอน
และใส่ PIN 

ตรวจสอบข้อมูลก่อนท ารายการ
• จ านวนเงินที่สามารถถอนได้
• บัญชีธนาคารที่ลูกค้าผูกไว้

กดปุ่ม “Withdraw”
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การถอนเงินจากบัญชี DRx

1

2
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BANK XXX - 1234567890

BANK XXX - 1234567890
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ฟังก์ชัน Deposit, Withdraw ปุ่ม Transaction History : ส าหรับดูรายการฝากถอนเงินย้อนหลังที่เกิดขึ้น พร้อมสถานะล่าสุดของรายการ

ในแต่ละรายการฝากถอน สามารถกดดู
รายละเอียดเพิ่มได้ โดยเลือกรายการที่ต้องการ
(Transaction ID ล่าสุดอยู่บน) 
• Type : Deposit (ฝากเงิน), Withdraw (ถอนเงิน)
• Amount: จ านวนเงินฝาก/ถอน
• Status: สถานะล่าสุดของรายการ
• Transaction ID: หมายเลขรายการในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ
• Method: QR (ส าหรับฝากเงิน), Bank Transfer (ส าหรับถอนเงิน)
• Created Date: วัน/เวลาที่ท ารายการ
• Transfer Date: วัน/เวลาที่มีการโอนเงิน
• Last Update Date: วัน/เวลาล่าสุดท่ีรายการมีการอัปเดต

8

รายการฝากถอนเงินย้อนหลัง

BANK XXX - 1234567890

ทางเข้าเมนู
Transaction History
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Market Status : สถานะเวลาซื้อขาย

ข้อมูล DRx ที่ List ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• DRx Symbol 
• Description ว่าเป็น DRx ของบริษัทอะไร

และออกโดยใคร
• Trading Status เช่น HALT, SP
• Benefit เช่น XD

ราคาซื้อขายล่าสุดของ DRx และ %ราคาที่เปลี่ยนแปลง
จากราคาปิดของวันก่อนหน้า
• สีเขียว : ราคาซื้อขายล่าสุด สูงกว่าราคาปิดวันกอ่น
• สีแดง : ราคาซื้อขายล่าสุด ต่ ากว่าราคาปิดวันก่อน
• สีเหลือง : ราคาซื้อขายล่าสุด เท่ากับราคาปิดวันก่อน 
• สีขาว : ยังไม่มีการซื้อขายในวันนี้

กด Row ที่ต้องการ เพื่อไปดูหน้าจอ Quote

วัน/เวลาล่าสุดที่ข้อมูลอัปเดตในหน้าจอ
(Auto Refresh ทุก 5 วินาที)

ส าหรับดูรายชื่อ DRx ทุกตัวที่มีในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมราคา และ Market Status ล่าสุด
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เมนู Market



ส าหรับดูราคาและข้อมูลเฉพาะของ DRx ตัวนั้น ๆ

ปุ่ม Shortcut Buy/Sell 
เพื่อไปยังหน้า Place Order

ของ DRx ตัวที่เลือกไว้

Trading Data เช่น Last,
Change, %Change, Volume,

Value, High, Low, Trading Sign, 
Status,10 Bid/Offer

DRx Symbol พร้อม
Description, Trading Sign

Intraday Chart 
แสดงกราฟราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นทุก 1 นาที
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หน้าจอ Quote

xxx 

More Info เปิดไปยัง SET Website 
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ DRx ตัวนั้น 



xxx

ค้นหา “DRx Symbol” ที่ต้องการได้

Trading Data เช่น Last, Change, 
%Change, 5 Bid/Offer

รองรับค าสั่ง Limit Order และ Market Order
• ค าสั่ง Limit : ก าหนดราคาท่ีต้องการ

ต้องใส่ Price เสมอ และเลือกใส่ Volume หรือ
Amount อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วระบบจะค านวณ
อีกค่าให้โดยอัตโนมัติ

• ค าสั่ง Market : ซื้อราคาตลาด ณ ขณะนั้น
ใส่เฉพาะ Amount เท่านั้น

ส่งค าสั่งใช้ PIN เดียวกับบัญชีหุ้น

%Selector (25%, 50%, 75%, 100%)
ช่วยอ านวยความสะดวกในการใส่ Amount
ค านวณจาก Available Cash (จ านวนเงิน)

เมนู Place Order ส่วน Buy ส าหรับท ารายการส่งค าสั่งซื้อ DRx ที่ต้องการ
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เมนู Place Order - Buy



เมนู Place Order ส่วน Sell ส าหรับท ารายการส่งค าสั่งขาย DRx ที่ต้องการ
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เมนู Place Order - Sell

xxx

Trading Data เช่น Last, Change, 
%Change, 5 Bid/Offer

ค้นหา “DRx Symbol” ที่ต้องการได้

%Selector (25%, 50%, 75%, 100%)
ช่วยอ านวยความสะดวกในการใส่ Volume
ค านวณจาก In Port (จ านวนหุ้น)

ส่งค าสั่งใช้ PIN เดียวกับบัญชีหุ้น

รองรับค าสั่ง Limit Order และ Market Order
• ค าสั่ง Limit : ก าหนดราคาท่ีต้องการ

ต้องใส่ Price เสมอ และเลือกใส่ Volume หรือ
Amount อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วระบบจะค านวณ
อีกค่าให้โดยอัตโนมัติ

• ค าสั่ง Market : ขายราคาตลาด ณ ขณะนั้น
ใส่เฉพาะ Volume เท่านั้น



เม่ือกรอก PIN และกดปุ่ม “Buy” หรือ “Sell” ระบบจะแสดง Popup Place Order Confirmation ที่หน้าจอ โดยข้อมูลจะค านวณมาจาก
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Official)

Buy Amount จ านวนเงินทั้งหมด
ที่ต้องจ่ายส าหรับค าสั่งซื้อน้ี 
โดยรวม Commission & VAT

กดปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันค าสั่งซื้อขาย
• หากส่งส าเร็จ > หน้าจอจะเปิดเมนู Order 

Status ให้อัตโนมัติ, วงเงินจะอัปเดตทันที
• หากส่งไม่ส าเร็จ > หน้าจอจะแสดง 

Error Message พร้อมระบุเหตุผล

Sell Amount จ านวนเงินทั้งหมด
ที่จะได้รับส าหรับค าสั่งขายนี้ 
หลังหัก Commission & VAT
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เมนู Place Order - Confirmation

XXX XXX
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เมนู Place Order - การตรวจสอบค าสั่งซื้อขาย

การส่งค าสั่งซื้อขายในแต่ละครั้ง ทุก Order จะถูกตรวจสอบความถูกต้อง
โดยระบบ Pre-Trade Risk Management ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยหาก Order นั้น ๆ ไม่สามารถท ารายการได้ ระบบจะแสดง Error Message 
ให้ผู้ลงทุนทราบถึงสาเหตุที่ถูก Reject Order ในหน้าจอ Order Status

สาเหตุที่ Order อาจถูก Reject Order ได้แก่
• ส่งราคาที่ เกินกรอบ Dynamic Price Band และเกิด Matching Orders
• การจับคู่ซื้อขายกันเองในบัญชีเดียวกัน (Wash sales) : ค าสั่งที่จะท าให้

เกิดการจับคู่กับค าสั่งของตนเองที่เสนอรอไว้ในด้านตรงข้าม
• การยกเลิกค าสั่งซื้อขาย และส่งค าสั่งใหม่ภายใน 5 วินาที ด้วยราคาเดิม 

และมีปริมาณหน่วยไม่เกิน 20% ของปริมาณเดิมที่ยกเลิกไปก่อนหน้า

ตัวอย่างหน้าจอ Reject Order

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



การควบคุมกรอบราคาของ DRx ไม่ได้ใช้การก าหนดด้วย Ceiling-Floor เหมือนหุ้น แต่ใช้ Dynamic Price Band (DPB) เป็นตัวก าหนด
กรอบราคาสูงสุดและต่ าสุด ในการควบคุมการเคลื่อนไหวราคาของ DRx เพื่อให้ราคา DRx ในกระดานสามารถสะท้อนกับราคาหลักทรัพย์
อ้างอิงในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยจะก าหนดกรอบราคาที่ ±10% ของราคาเฉลี่ย 5 นาทีย้อนหลัง (ตามเงื่อนไขท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด) 
ซึ่งใน 1 นาทีแรกหลังจากเวลาเปิดท าการซ้ือขายจะยังไม่มีการก าหนด Price Brand

Dynamic Price Band  
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• การส่งค าสั่งซื้อขายที่อยู่ในกรอบ DPB แต่ยังไม่มีการ match ค าสั่งจะขึ้น Queuing order เพื่อรอจับคู่
• การส่งค าสั่งซื้อขายที่เกินกรอบ DPB ถ้ายังไม่มีการ match ค าสั่งจะขึ้น Queuing order

แต่หากเกิด Matching orders นอกกรอบ DPB ค าสั่งที่ส่งไว้จะถูก Reject order ทันที
• ค าสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิก (Good Till Cancelled : GTC)

ดังนั้น ค าสั่งซื้อขายที่อยู่ใน Queuing order จะอยู่ในระบบแบบไม่มีก าหนด จนกว่าจะเกิดการจับคู่ หรือมีการยกเลิกค าสั่ง

ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วง 5 นาที ที่ผ่านมา คือ 100 บาท
กรอบการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ คือ ±10%

- ราคาสูงสุด (Upper Band) ที่สามารถซื้อขายได้ คือ 110 บาท
- ราคาต่ าสุด (Lower Band) ที่สามารถซ้ือขายได้ คือ 90 บาท



เมนู Order Status - Tab Pending Order ส าหรับแสดงสถานะค าสั่งซื้อขายที่ยังรอจับคู่อยู่

เฉพาะค าสั่งซื้อขายที่ยังรอจับคู่ จึงจะสามารถ
ยกเลิกค าสั่งได้ (พบปุ่ม “Cancel” แสดง)
การยกเลิกค าสั่งซื้อขายจะท าได้เฉพาะ
ในช่วงเวลา Pre-Open, Open เท่านั้น
(โดยต้องใส่ PIN เพ่ือยืนยันการยกเลิกค าสั่งด้วย)

ค าสั่งซื้อขายของ DRx เป็นแบบ 
Good Till Cancelled (GTC) โดยจะยังมีผล
ไปจนกว่าจะถูกยกเลิก ในแต่ละค าสั่งซื้อขาย (เรียงตาม Order No. ล่าสุดอยู่ข้างบน) 

สามารถดู Order Detail เพิ่มเติมได้ โดยเลือก Order ที่ต้องการ
• Symbol: ค าสั่งซื้อขายเป็นของ DRx ตัวใด
• Side: Buy (ซื้อ), Sell (ขาย)
• Price: ราคาที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Volume: จ านวนหุ้นที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Status: สถานะของค าสั่งซื้อขาย
• Amount (Comm. & VAT included): จ านวนเงินส าหรับค าสั่งซื้อที่รวมค่า Comm, VAT 
• Amount (After Comm. & VAT): จ านวนเงินส าหรับค าสั่งขายที่หักค่า Comm, VAT 
• Matched Volume: จ านวนหุ้นที่ได้รับการจับคู่แล้ว
• Queuing Volume: จ านวนหุ้นที่ยังรอการจับคู่
• Order No.: หมายเลขค าสั่งซื้อขายในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• Entry Date: วัน/เวลาที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Last Update Date: วัน/เวลาที่ค าสั่งซื้อขายมีการอัปเดต

เมนู Order Status - Pending Order
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วัน/เวลาล่าสุดที่ข้อมูลอัปเดตในหน้าจอ
โดยกดปุ่ม Refresh เพื่อท าการอปัเดตข้อมูล

xxx

xxx



เมนู Order Status - Tab All Orders ส าหรับแสดงสถานะค าสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ได้ท ารายการไป

ในแต่ละค าสั่งซ้ือขาย (เรียงตาม Order No. ล่าสุดอยู่ข้างบน) 
สามารถกดเพื่อดู Order Detail เพิ่มเติมได้ โดยเลือก Order ที่ต้องการ
• Symbol: ค าสั่งซื้อขายเป็นของ DRx ตัวใด
• Side: Buy (ซื้อ), Sell (ขาย)
• Price: ราคาที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Volume: จ านวนหุ้นที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Status: สถานะของค าสั่งซื้อขาย
• Amount (Comm. & VAT included): จ านวนเงินส าหรับค าสั่งซื้อ โดยรวมค่า Comm, VAT แล้ว
• Amount (After Comm. & VAT): จ านวนเงินส าหรับค าสั่งขายที่หักค่า Comm, VAT แล้ว
• Matched Volume: จ านวนหุ้นที่ได้รับการจับคู่แล้ว
• Queuing Volume: จ านวนหุ้นที่ยังรอการจับคู่
• Order No.: หมายเลขค าสั่งซื้อขายในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• Entry Date: วัน/เวลาที่ส่งค าสั่งซื้อขาย
• Last Update Date: วัน/เวลาที่ค าสั่งซื้อขายมีการอัปเดต
• Reason: เหตุผลที่ค าสั่งซื้อขายถูกปฏิเสธ/ยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เมนู Order Status –All Orders
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วัน/เวลาล่าสุดที่ข้อมูลอัปเดตในหน้าจอ โดยกดปุ่ม Refresh เพื่อท าการอปัเดตข้อมูล

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



หน้า Deal Detail: ส าหรับแสดงรายละเอียด Deal ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับค าสั่งซื้อขายนั้น ๆ

สามารถดูรายละเอียดการจับคู่ของค าสั่งซื้อขายใน Deal นั้น ๆ เพิ่มเติมได้
โดยเลือก Order ที่ต้องการ และกดปุ่ม “Deal Detail”
• Order No.: หมายเลขค าสั่งซื้อขายในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• Side: Buy (ซื้อ), Sell (ขาย)
• Symbol: ค าสั่งซื้อขายเป็นของ DRx ตัวใด
• Deal ID: หมายเลข Deal ในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ  (แต่ละค าสั่งซื้อขาย สามารถมีได้ > 1 Deal)
• Transaction Date: วัน/เวลาที่ Deal นั้นเกิดขึ้น
• Matched Price: ราคาที่เกิดขึ้นจริงจากการจับคู่ใน Deal นั้น
• Matched Volume: จ านวนหุ้นที่เกิดข้ึนจริงจากการจับคู่ใน Deal นั้น
• Amount (Comm. & VAT incl.): จ านวนเงินรวมที่ต้องจ่ายส าหรับ Deal นั้น โดยรวมค่า Comm, VAT แล้ว
• Amount (After Comm. & VAT): จ านวนเงินรวมที่ได้รับส าหรับ Deal นั้น โดยหักค่า Comm, VAT แล้ว
• Amount: จ านวนเงินค่าซื้อหรือขาย DRx ส าหรับ Deal นั้น (ยังไม่รวม Comm, VAT)
• Commission: ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดกับ Deal นั้น 
• VAT: ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดกับ Deal นั้น

เมนู Order Status – Deal Detail
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เมนู Portfolio – ภาพรวมพอร์ต DRx
เมนู Portfolio – ส่วนภาพรวมพอร์ต : ส าหรับแสดงภาพรวมของพอร์ตและวงเงินของบัญชี DRx

วัน/เวลาล่าสุดที่ข้อมูลอัปเดตในหน้าจอ
โดยกดปุ่ม Refresh เพื่อท าการอปัเดตข้อมูล เลขที่บัญชี DRx

xxx

xxx

xxx

กดที่ icon เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลพอร์ตและวงเงิน
• Total Value (Cash Included): มูลค่าที่รวมทั้งเงินและมูลค่าของ DRx ที่ถือครองอยู่ในพอร์ต 

(ค านวณจาก Portfolio’s Total Market Value + Actual Cash)
• Portfolio’s Total Market Value: มูลค่ารวมของทุก DRx ที่ถือครองอยู่ในพอร์ต 

(ค านวณจาก Sum (Actual Volume x Market Price) ของทุก DRx)
• Portfolio’s Total Cost: ต้นทุนรวมของทุก DRx ที่ถือครองอยู่ในพอร์ต

(ค านวณจาก Sum (Actual Volume x Average Cost) ของทุก DRx)
• Portfolio’s Unrealized P/L: ก าไรขาดทุนของพอร์ต 

(ค านวณจาก Portfolio’s Total Market Value – Portfolio’s Total Cost)
• Actual Cash: จ านวนเงินสดที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี
• Available Cash: จ านวนเงินคงเหลือที่สามารถส่งค าสั่งซื้อขายหรือถอนได้
• Credit Limit: วงเงินสูงสุดของการซื้อขายในแต่ละวัน/วงเงินท่ีได้รับจากโบรกเกอร์

ส าหรับท ารายการ Deposit (ฝากเงิน) 
และ Withdraw (ถอนเงิน)

DRx ที่ถือครองอยู่ในพอร์ต



สามารถดูรายละเอียดของ DRx ที่ถืออยู่ในพอร์ตได้ 
โดยเลือก Row ของ DRx ที่ต้องการ
• Symbol: DRx ที่ในพอร์ต
• Market Value: มูลค่าล่าสุดของ DRx โดยคิดจากราคาซื้อขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค านวณจาก Actual Volume x Market Price)
• Actual Volume: จ านวนหุ้นที่คงเหลืออยู่จริงในบัญชี
• Available Volume: จ านวนหุ้นคงเหลือที่สามารถท ารายการต่อได้
• Market Price: ราคาซื้อขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• Average Cost: ราคาต้นทุนเฉลี่ยของ DRx ที่ถือครองในพอร์ต
• Unrealized P/L: ก าไร/ขาดทุน

(ค านวณจาก Market Value – Cost)
• %Unrealized P/L: %ก าไร/ขาดทนุ 

(ค านวณจาก [(Market Value – Cost)/Cost]*100)

ปุ่ม Shortcut Buy/Sell เพื่อไปยังหน้า 
Place Order โดย Symbol จะปรากฏ
เป็น DRx ตัวที่เลือกไว้
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เมนู Portfolio – รายละเอียด DRx ในพอร์ต

xxx

xxx

xxx

xxx

เมนู Portfolio – ส่วน DRx ที่ถือครองในพอร์ต : ส าหรับแสดงรายละเอียดของ DRx แต่ละตัวที่มีอยู่ในพอร์ต



เมนู More: ส าหรับแสดงเมนู / ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DRx (Fractional DR)

“Overview” กดเพื่อเปิดไปยัง SET Website 
ส าหรับดูรายละเอียดภาพรวมการซ้ือขาย DRx
โดยระบบจะแสดงใน Browser Chrome หรือ 
Safari จะขึ้นอยู่กับ Device ที่ใช้

“News” กดเพื่อเปิดไปยัง
SET Website ส าหรับดูข่าวของ DRx
โดยระบบจะแสดงใน Browser Chrome 
หรือ Safari จะขึ้นอยู่กับ Device ที่ใช้
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เมนู More

Overview News



ลงทุนไซซเ์ล็ก เพื่อโอกาสใหญ่
ในตลาดโลก


