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รู้จักโปรแกรมซื้อขายหุ้นผ่านอินเตอร์เน็ต 
การลงทุนหุ้นด้วยระบบการส่งค าสั่งซ้ือขายผ่าน Internet ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน ไม่

ว่าเราจะไปที่ไหนก็สามารถเห็นราคาซ้ือขาย และส่งค าสั่งซ้ือขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่ งขึ้น และยัง
สามารถใช้ข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย  

โปรแกรมซื้อขายหุ้นผ่านอินเตอร์เน็ต น้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกท่านในการท ารายการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
โดยไม่ต้องเปิดหลายหน้าจอ ท่านสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านในตลาดหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ ซ่ึงจะช่วยท่านในการ
บริหารจัดการลงทุนของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงรายละเอียดฟังก์ชันเด่นของ efin Trde Plus สามารถดูได้ท่ีเมนู แนะน าฟังก์ชนัเด่น 
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แนะน าฟังกช์ันเด่น 
 

efin Trade Plus โปรแกรมซ้ือขายหุ้นบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ที่มีฟังก์ชันการท างานที่ครอบคลุมและหลากหลายมาก
ที่สุด ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น 

1. Batch Order ฟังก์ชันส่งค าสั่งเป็นชุดชุดละ 50 ค าสั่ง (แบบ Basket Order)  
2. Portfolio Clearing คือค าสั่งล้างพอร์ต(ส่งค าสั่งขาย)ทุกหุ้นโดยส่งค าสั่งขายในราคาที่จะจบัคู่ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานใน

สภาวะที่ราคาหุ้นมีความผันผวนทิศทางการขาลงอย่างรุ่นแรง  
3. Notification on Mobile ระบบ ส่งข้อความ/ Alert ผ่านมือถือ(Android , iPhone / iPad) 
4. แสดงข้อมูล Portfolio แบบละเอียดมากขึ้นด้วย Holding Chart ที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นเพื่อวิเคราะห์พอร์ตดูการ

กระจายความเสี่ยงการถือครองแบบรายหุ้นและราย Sector  พร้อมกับเพิ่มรายงานแบบ Projected Profit/Loss แบบแบ่ง
ตาม Sector เพื่อช่วยแยกหุ้นออกเป็นสัดส่วน 

5. View Order หน้าแสดงรายการซ้ือขาย, โดยสามารถแสดงผลได้เป็น 2 แบบคือ  
5.1 View Order by Transaction (แสดงรายการซ้ือขายแบบเรียงตามหมายเลขค าสั่งซ้ือขาย) 
5.2 View Order by Stock  (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHS, KKTrade, Nomura, MBKET) ที่จะรวบรวมสถิติซ้ือขาย

รายหุ้นตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยสรุปข้อมูลทั้ง ปริมาณ , ราคาเฉลี่ย, จ านวนที่จับคู่แล้วและยังไม่จับคู่ทั้งฝ่ังซ้ือและฝ่ัง
ขายเพื่อให้รู้ถึงก าไรขาทุนในหุ้นน้ันอย่างคร่าวๆ 

6. Bar Trade กล่องส่งค าสั่งซ้ือขาย มีให้เลือกถึง 5 รูปแบบ  
7. Smart One Click ส่งค าสั่งโดยเมาส์ ง่ายรวดเร็ว ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว 
8. Auto Trade (เป็นฟังก์ชันพิเศษ บริษัทหลักทรัพยต์้องเปิดสิทธิ์ใชง้านก่อน) การส่งค าสั่งแบบ Auto โดยก าหนดเงื่อนไขไว้

ล่วงหน้า ถ้ามีเงื่อนไขใดตรงตามที่ก าหนดไว้ ค าสั่งดังกล่าวจะถกูสง่ไปยังตลาดฯ ทันท ี
9. efin Tools เป็นเคร่ืองมือการช่วยในการ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ประกอบด้วย 

9.1 Chart เป็นการน า Chart ของ efinance มาแสดงสามารถ 
9.2 Finance เป็นการน าข้อมูลทางด้านการเงินของหุ้น 
9.3 News เป็นการน าขา่ว ของหุ้นใน Portfolio และใน Favorite มาแสดง 
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หน้าจอ efin Trade Plus 
 
เมื่อเปิดโปรแกรม efin Trade Plus ขึ้นมาจะพบหน้าจอ ที่จัดไว้ดังรูป โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ 
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โซนที่ 1:  ข้อมูลของดัชนีและสถานะของตลาดฯ 

 

แสดงรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 

ข้อมูลของ SET จะประกอบไปด้วย  

 MKT Status   คือ Market Satus 
 Index   คือ SET Index ของ SET 
 Change   คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
 %Change   คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
 Value  คือ มูลค่าการซ้ือขาย ของ SET  

หมายเลข 2        

  แสดงเวลาปัจจุบัน 

หมายเลข 3 

                                 กล่องจดหมายการแสดง Message ของ Symbol Alert 

หมายเลข 4 

                          การแสดง Mode ของ Connection จะมี 2 Mode  

 Push  คือ การแสดงข้อมูลแบบ Real Time 
 Pull    คือ การแสดงข้อมูลแบบ Refresh 
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โซนที่ 2 : แสดงรายการจบัคู่ Ticker , Smart One Click และการปรับแต่งโปรแกรม 

 

ปุ่ม T, S คือ การให้หน้าจอแสดงหน้า Ticker หรือ Smart one Click  

ถ้ากด T หน้าจอจะแสดงเป็น Ticker ดังรูป       ถ้ากด S หน้าจอขวามือจะแสดงเป็น Smart One Click ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***รายละเอียดของ Smart One Click จะอธบิายในหัวข้อ Smart One Click ถัดไป 
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  ส าหรับเชื่อมต่อมายัง Facebook ของ efin Apps 

    ใช้ส าหรับตั้งค่าต่างๆของ Program ซ่ึงจะอธิบายในหัวข้อ Options ถัดไป 

   ส าหรับการออกจากโปรแกรม 
 
 
โซนที่ 3 : หน้าแสดง Template ของหน้าจอต่างๆ 

โดยจะมีเมนูส าเร็จรูปที่ออกแบบจดัเรียงไว้แล้วทั้งสิ้น 10 เมนูดังน้ี 

 
หมายเหตุ : แต่ละบริษัทหลักทรัพย์อาจมีเมนูที่แตกตา่งกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งาน 
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My List (หน้าจอติดตามสภาวะตลาดและหุ้นทีส่นใจ) (Hotkey: F2)  
 

ส าหรับดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซ้ือเสนอขายที่ดี
ที่สุด และยังแสดงการจับคู่คร้ังล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันท าการก่อน 
เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล   

เป็นการดูข้อมูลของตลาดว่าเป็นอย่างไร การจับคู่คร้ังล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา 
และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซ้ือหรือการเคาะขาย เป็นหน้าจอที่ท าให้สามารถติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มี
ความคึกคักเพียงใด  
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รายละเอยีดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นการแสดงข้อมลูท่ัวไปของหุ้นซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังน้ี 

ความหมายของค่าต่างๆ 

 
หมายเลข 1 

Symbol คือ ชื่อหลักทรัพย์   ซ่ึงระบบจะมตีัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
Last คือ ราคาซ้ือ/ขายล่าสุด  
Change คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ / ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน  
 (Last Price – Prev) 
%Change คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ค านวณจาก (Change/Prev)*100 
Avg คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันน้ัน 
Sector คือ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่สังกัด 
ดัชนี Sector คือ ดัชนีราคาหุ้นของกลุ่มอุตสาหกรรม 
Change Sector คือ ราคาเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทียบกบัวันก่อน 
%Change Sector คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ 

 

หมายเลข 2 

Bid Volume คือ ปริมาณการเสนอซ้ือที่ระดับราคาที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 
Bid Price คือ ราคาเสนอซ้ือที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 
Offer Price คือ ราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุด 5 อันดับแรก 
Offer Volume คือ ปริมาณการเสนอขายท่ีดีท่ีสุด 5 อันดับแรก 
Main Deals คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก 
Main Volume คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก 
Main Value คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Biglot Deals คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานรายใหญ ่
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Biglot Volume คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่ 
Oddlot Deals คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานรายย่อย 
Oddlot Volume คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานรายย่อย 
Oddlot Value คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายย่อย 
 
หมายเลข 3 

OpnVol คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 
%OpenVolume คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งบนสุดและเป็นสีขาว 
BuyVol คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะซื้อ 
%BuyVolume คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะซื้อ ค านวณจาก 

 (BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งบนกลางและเป็นสีส้ม 
SellVolume คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

 (SellVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งล่าฃสุดและเป็นสีม่วง 
Prev คือ ราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน 
High คือ ราคาซ้ือ/ขายสูงสุดของวันน้ัน 
Low คือ ราคาซ้ือ/ขายต่ าสุดของวันน้ัน 
Ceiling คือ ราคาเพดาน 
Floor คือ ราคาพื้น 
Spread คือ ขั้นบันไดการเพิ่มลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag คือ เคร่ืองหมายท่ีติดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W คือ ราคาหลักทรัพย์สูงสุดและต่ าสุด 52 สัปดาห์ 
Open-1 คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2 คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบ่าย 
Project Close คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 
Project Vol คือ จ านวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคู่ตอนตลาดเปิด 
Par คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin) คือ อัตราการกู้ยืมเร่ิมต้น 
 
หมายเลข 4 

B/S  คือ Side ที่เกิดการจับคู่ S = SALE (แสดงค่าเป็นสมี่วง), B = BUY (แสดงค่าเป็นสีสม้) 
Volume คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีซ้ือ/ ขายล่าสุด 
Price คือ ราคาล่าสุดท่ีท าการซ้ือ/ ขาย ล่าสุด 
Time คือ เวลาที่ท าการซ้ือ/ ขายล่าสุด แสดงเป็น ชั่วโมง: นาที: วินาท ี
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หมายเลข 5 

      Volume Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซ้ือขาย 
 

 
 
หมายเลข 6 

   News แสดงขา่วสารตา่งๆ เกี่ยวกับหุ้นตัวท่ีสนใจ 
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หมายเลข 7 

     ดูข้อมูลย้อนหลัง Graph  

 
 
 
หมายเลข 8 

    กราฟแสดงราคา แบบ Intraday เพื่อดแูนวโน้มรายการซือ้ขาย ณ วนันัน้ๆ 
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ส่วนที่ 2 : Selection 

 

ในส่วนของ Selection จะประกอบเมนูย่อยดังน้ี 

 My Port 
 Favorites 
 SET 
 MAI 
 Warrant 
 Derivative Warrant 
 %CMPR 

 
 

My Port (แสดงข้อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio) 

เป็นการน าข้อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคา
ปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในหน้าจอน้ี 
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Favorites (กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีสนใจ) 

จัดกลุ่มเพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์และแบ่งกลุ่มที่สนใจได้เป็น 5 กลุ่ม (Favorite 1 – 
Favorite 5) โดยสามารถเพิ่มรายช่ือในกลุ่มได้โดยกดปุ่ม Home ที่คีย์บอร์ดเพื่อให้ Cursor มาอยู่ที่ช่อง Symbol และสามารถใส่
ชื่อหุ้นได้ หรือ กดปุ่ม “Add” และลบรายชื่อในกลุ่มได้โดยเลือกรายช่ือที่ ต้องการและกดปุ่ม “Delete” 

 

เมน ูSET  

 

 

เมนูย่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังน้ี 
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ในส่วนของเมนู SET จะแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์เฉพาะของตลาด SET โดยแบ่งเป็นหน้าจอย่อยๆ ดังน้ี 

 Most Active Value  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมีมลูค่าการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Volume  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมจี านวนการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Gainer แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
 Most Active Loser แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด 
 Benefit  แสดงหลักทรัพย์ท่ี ติด Benefit Flag 
 Turnover List  แสดงหลักทรัพย์ท่ี ติด Turnover List Flag (ไม่รองรับ Freewill) 
 SECTOR  แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่ม SECTOR 

 

รายละเอยีดเมนูย่อยของ SET 

Most Active Value (หลักทรัพยท์ี่มีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุด) 

แสดงหุ้นที่มีมูลค่าการซ้ือ/ขายสูงที่สุด ซ่ึงแสดงว่าก าลังเป็นที่สนใจของหมู่นักลงทุนทั้งหลาย หน้าจอน้ีจะแสดงรายการ
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซ้ือ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด 40 อันดับแรก นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นใน หน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของตลาด SET 
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Most Active Volume (หลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด) 

แสดงหุ้นที่มีปริมาณการซ้ือ/ขายสูงที่สุด ซ่ึงแสดงว่าก าลังเป็นทีส่นใจของหมู่นักลงทุนทั้งหลาย หน้าจอน้ีจะแสดงรายการ
หลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซ้ือ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด 40 อันดับแรก นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของตลาด SET 
 

 

Most Active Gainers (หลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด) 

แสดงหุ้นที่มีราคาที่สูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อน ซ่ึงอาจจะบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ดี
ขึ้น หรือต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่น้ัน อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงหรือไม่ ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดง
หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราก าไรสูงจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อันดับแรก ซ่ึง หน้าจอน้ีจะแสดงข้อเฉพาะข้อมูลของตลาด SET 
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Most Active Loser (หลักทรัพยท์ี่ราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด) 

แสดงหุ้นที่มีราคาต่ าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อน ซ่ึงอาจจะบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่
ลดลง หรือต้องการทราบว่าหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่น้ัน อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาต่ าหรือไม่ ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดง
หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราขาดทุนสูงจากขาดทุนน้อยไปหามาก 40 อันดับแรก ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของตลาด SET 

 

 

Benefit (หลักทรัพย์ท่ีติด Benefit Flag) 

เป็นหน้าจอที่แสดงหลักทรัพย์ใดบ้างที่ติด Benefit Flag คือ หลักทรัพย์ท่ีมีการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ ซ่ึงหน้าจอน้ีจะ
แสดงข้อมูลรวมทุกตลาด 
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Turnover List (หลักทรัพย์ท่ีติด Turnover List Flag) 

เป็นหน้าจอที่แสดงว่าหลักทรัพย์ใดบ้างที่ติด Turnover List Flag คือ หลักทรัพย์ที่ต้องซ้ือด้วยเงินสดวางล่วงหน้าเต็ม
จ านวน(Cash Balance Account) ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของกระดานหลัก 

 

 

SECTOR (หลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้ กลุ่ม Sector ต่างๆ) 

เป็นหน้าจอที่แสดงวา่ในแต่ละ Sector ประกอบด้วยหลักทรัพย์ใดบ้าง ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมูลเฉพาะของตลาด SET 
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เมน ูMAI 

 

 
เมนูย่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังน้ี 

 

ในส่วนของเมนู  MAI จะแสดงขอ้มูลรายละเอียดหลักทรัพย์ในตลาด MAIโดยแบ่งเป็นหน้าจอย่อยๆ ดังน้ี 

 Most Active Value  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมีมลูค่าการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Volume  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมจี านวนการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Gainer แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
 Most Active Loser แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด 
 SECTOR  แสดงหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่ม SECTOR 
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เมน ูWarrant 

 

 
เมนูย่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังน้ี 

 

ในส่วนของเมนู Warrant จะแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ประเภท Warant โดยแบ่งเป็นหน้าจอย่อยๆ ดังน้ี 

 Most Active Value  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมีมลูค่าการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Volume  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมจี านวนการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Gainer แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
 Most Active Loser แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด 
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เมน ูDerivative Warrant (เฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHsec, KKTrade, Nomura และ MBKET) 

 
 
เมนูย่อย  จะประกอบไปด้วย หนา้จอดังน้ี 

 

ในส่วนของเมนู Derivative Warrant จะแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrant โดยแบ่งเป็นหน้าจอ
ย่อยๆ ดังน้ี 

 Most Active Value  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมีมลูค่าการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Volume  แสดงหลักทรัพย์ท่ีมจี านวนการซ้ือขายสูงสุด   
 Most Active Gainer แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
 Most Active Loser แสดงหลักทรัพย์ท่ีราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด 
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เมน ู%CMPR (ข้อมูลหลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายในรอบวันปัจจุบันเปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด ) 

เป็นการน าข้อมูลปริมาณการซ้ือขายในวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อดู
ความผิดปกติในเชิงปริมาณ หรือเรียกตามภาษาเทคนิคคือ หุ้นที่ Volume เข้าน่ันเอง นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของ
หลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในหน้าจอน้ี 
 

รายละเอียดของหน้าจอ 

 

 
ความหมายแต่ละคอลัมน์ของ  %CMPR 

No.  คือ เลขที่อันดับ 
AVG Vol 5  คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซ้ือขายเฉลี่ย 5 วัน 
TradeVol คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซ้ือขายภายในวันน้ันๆ 
%CMPR  คือ ตัวเลข % เปรียบเทียบระหว่าง AvgVol 5 กับ TradeVolume 
Prev   คือ ราคาปิดวันก่อนหน้า 
Last  คือ ราคาซ้ือ/ขายล่าสุดท่ีเกิดขึ้น        
         หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคู่มากกวา่ราคาก่อนหน้า 
         หมายถึง ราคาที่เกิดการจับคู่น้อยกว่าราคาก่อนหน้า 
Chg         คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ/ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน  

  (Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ค านวณจาก (Change/Prev) *100 
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Trick ในการใช้หน้าจอ My List 
 

หน้าจอส่วนท่ี 1 (Stock By Price) 
- สามารถกด Space bar เพื่อใส่หุน้ที่ช่อง Symbol ได้ 

หน้าจอส่วนท่ี 2 (selection ยกเว้น %CMPR) 
- วิธีการระบุชื่อหุ้น ที่หน้าจอ Favorites สามารถกด Home  เพื่อให้ Cursor มาอยู่ท่ีช่อง Symbol และสามารถใส่

ชื่อหุ้นถัดไปได้โดยกดลูกศร ￬ (ลง) 

- ถ้าใส่ชื่อหุ้นซ้ ากบัหุ้นเดิมระบบจะท าการลบหุ้นที่ใส่ก่อนหน้าให้ (แตต่้องอยู่ภายใน Favorite เดียวกัน) 
- ในการใส่หุ้นต้องดับเบิ้ลคลิกท่ีช่องท่ีต้องการใส่หุ้น 
- เมื่อคลิกข้อมูลในส่วนที่ 2 (Best Bid/Offer) ที่แถวของหุ้นใด ในสว่นของ Symbol By Price ก็จะแสดงข้อมูล

ของหุ้นน้ันด้วย 

- สามารถกดเคร่ืองหมาย + หน้าชื่อ Symbol เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลการเสนอซ้ือที่ดีที่สุด 1 อันดับ, 3 อันดับ 
และ 5 อันดับ 

- สามารถกด ที่ Column Chg เพื่อเปลี่ยนเป็น %Chg  

- สามารถกด ที่ Column Avg เพื่อเปลี่ยนเป็น PO หรือ PC  
- สามารถกด ที่ Column Value(K฿) เพื่อเปลี่ยนเป็น  Volume 
- สามารถคลิกขวาที่ช่ือหุ้น เพื่อแสดง Graph, News, Finance, Stock in Play, Sale by Price, Sale by Time, 

View OddLot ของหลักทรัพย์น้ันๆ 
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 Portfolio (พอร์ตการลงทุนและข้อมูลบัญชีซื้อขาย) (Hotkey: F8) 
 
 หน้าจอแสดงหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมด, วงเงินเครดิตคงเหลือ, ก าไร/ขาดทุน, รายละเอียดของบัญชีในด้านต่างๆ โดย
แบ่งเป็น 3 หน้าจอย่อยดังน้ี 

 Holding Chart เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ รายหุ้น
และราย Sector  

 NAV เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกับ SET      
 Portfolio แสดงข้อมูลบัญชีซ้ือขายของหุ้นทั้งหมดท่ีถืออยู่ซ่ึงสามารถแบ่งเมนูออกเป็น 5 เมนูดังน้ี 

 Profit/Loss ประเมินผลก าไร/ขาดทุน 
 Credit หลักทรัพย์ในพอร์ต 
 Total Realize/Profit ผลก าไร/ขาดทุนตามจริง 
 Confirm Summary สรุปรายการซ้ือ/ขายของลูกค้าตามหุ้นท่ีจับคู่ได ้
 Confirm By Stock         แสดงรายการ Sub Total (Confirm by Stock) 

 
 

รายละเอยีดหน้าจอและความหมาย 

 บัญชีเงินสด (Cash Balance) 
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 บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (ส าหรับ บล. AIRA, ASP, KKTrade, LHs, Nomura, MBKET) 

 
 
 

 บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (ส าหรับ บล. AEC, AWS, CIMBs, RHBOSK, TNS) 
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 Holdings Chart เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย 
Sector 

 

 NAV เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกับ SET      
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 Portfolio แสดงข้อมูลบัญชีซ้ือขายของหุ้นทั้งหมดท่ีถืออยู่ซ่ึงสามารถแบ่งเมนูออกเป็น 5 เมนูดังน้ี 
 

Profit/Loss (ประเมินผลก าไร/ขาดทุน) 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัผลก าไรขาดทุนของหุ้นท่ีมีอยู่ในพอร์ต  เมื่อเทียบกับราคาของหุ้นท่ีเกิดการซ้ือ/ขายกันคร้ังสุดท้ายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Last Sale)  

 
รายละเอียดหน้าจอ Projected Profit / Loss   

Symbol คือ ชื่อของหุ้นที่ลูกค้ามีอยู่  
TTF คือ สถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 " ": รายการซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
 "2": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Type คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้า 
 “-“ = Long Term  หุ้นปกติ 
 S = การท า short sell 
 P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกัน (ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า Purchasing Power) 

C = Collateral Symbol หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (มีผลต่อการคิดค านวณค่าPurchasing 
Power) 

 H = หุ้นใน port ถูกก าหนดห้ามซ้ือขาย 
 R = ลูกหุ้น 
 * = หลักทรัพย์ท่ีหยุดท าการซ้ือ/ขายช่ัวคราว (Suspend) 
OnHand คือ จ านวนหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู่ใน Port (ซ่ึงหักลบออกจากหุ้นที่สั่งขายแล้วแต่ยังไม่ Matched)  

ค านวณจาก Onhand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 
Sellable คือ จ านวนหุ้นใน Port ที่ลูกค้สามารถสั่งขายได้ โดยไม่ Short Sale ค านวณจาก 
 Sallable = Start today + Matched Buy today – Matched Sale today 
Average คือ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของลูกค้าที่ลูกค้าซ้ือมาเก็บไว้ 
Last คือ ราคาที่ท าการซ้ือ/ขายกันคร้ังสุดท้ายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย ์
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Cost คือ ต้นทุนของการซ้ือหุ้น (ค านวณจาก Shares * Average) 
Current Value คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นท่ีลูกค้ามี (ค านวณจาก Shares * Last) 
%Unrl  คือ ค านวณได้ดังน้ี (Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrealized P/L คือ เป็นส่วนที่เปรียบเทียบ เป็นส่วนที่เปรียบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมดในราคาเฉลี่ย

ต่อหุ้นท่ีลูกค้าซ้ือมากับในราคาที่ท าการซ้ือขายกันคร้ังสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงสามารถค านวณได้ดังน้ี 
Unreal P/L= Current Value – Cost 

Realize P/L  คือ มูลค่าของผลก าไร / ขาดทุนซ่ึงเกิดจากการค านวณดังน้ี Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
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Credit (หลักทรัพย์ในพอร์ต) 

แสดงข้อมูลภายในพอร์ตลูกค้า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลือ และจ านวนหุ้น เป็นต้น 

 ชนิดบัญชีของลูกค้า เป็นบัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AIRA, ASP, KKTrade, LHs, Nomura, MBKET) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*** ดังน้ันเมื่อชนิดบัญชีของลูกค้าต่างกัน บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพิ่มเมนู Credit ขึ้นมา 
 

รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Credit   

ส่วนท่ี 1   

Account คือ เลขที่บัญชีของลูกค้า 
Name คือ ชื่อของลูกค้า 
Trader คือ หมายเลขของผู้ดูแล  
Customer Flag คือ เคร่ืองหมาย Flag ที่ลูกค้าคนน้ีติด 
Customer Type คือ ชนิดลูกค้า 
 ‘C’ : ลูกค้าของโบรกเกอร์ 
 ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
 ‘F’ : ลูกค้าต่างชาติของโบรกเกอร์ 
 ‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์ 
 ‘I’  : ลูกค้าของซับโบรกเกอร์ 
 ‘S’ : พอร์ทของซับโบรกเกอร์ 
 ‘O’ : ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
 ‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
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Account Type คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 
    ‘C’  : บัญชีเงินสด  
    ‘B’  : บัญชีเครดิตบาแลนซ์ 
Credit Type คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า 

‘1’ : Regular Credit 
 การซ้ือจะพิจารณาที่วงเงินซ้ือ, การขายจะพจิารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
       ‘2’ : Credit Line 
                   การซ้ือจะพิจารณาที่วงเงินซ้ือ, การขายจะพจิารณาที่วงเงินขาย 

  ‘3’ : Total Exposure 
  การซ้ือและขายจะพิจารณาที่วงเงินรวม     

Can’t over credit คือ ก าหนดความสามารถในการซ้ือ/ขายเกินเครดิตท่ีมีอยู่ 
  ‘Y’ : ลูกค้าไม่สามารถซ้ือเกินวงเงิน และไม่สามารถขาย Short Sellได ้
  ‘B’ : ลูกค้าไม่สามารถซ้ือเกินวงเงิน แต่สามารถขาย Short Sell ได้ 
  ‘S’ : ลูกค้าสามารถซ้ือเกินวงเงินได้  แต่ไม่สามารถขาย Short Sell ได ้
  ‘  ’ : ลูกค้าสามารถซ้ือเกินวงเงินได้  และสามารถขาย Short Sell ได้ 

Excess Equity คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เท่าน้ัน 
Purchasing Power คือ อ านาจการซ้ือ 
Credit Line คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซ้ือของลูกค้าเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ มีไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นลูกค้าระดับใ ด  

การใช้งานฟิลด์น้ี ได้แก่ 
1. ในกรณีอนุมัติวงเงินซ้ือ/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ (Approve) จะใช้Field น้ีใน

การค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมัติได้ = Credit Line * Percent 
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการขาย 

ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 
ถ้า Credit Line ไม่เท่ากบั 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะตอ้งไม่ท าให้ Buy/Total Credit Line มี
ค่ามากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสุดไม่เกินจ านวน Credit Line) 

Equity คือ ทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด 
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ส่วนท่ี2  

Margin Rate คือ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ Broker ให้น้อยลง เพราะเน่ืองจากลูกค้าแต่ละคนมีเครดิตไม่เท่ากัน ดังน้ัน
จึงมีการน าค่าของ Adjust Margin Rate มาท าการค านวณในการตัดและการคืนวงเงินให้กับลูกค้า 

Loan Limit คือ ขีดจ ากัดยอดหน้ีของลูกค้า Type “B” จะแสดงให้ เห็นที่ส่ วนบนของหน้าจอ Credit Balance 
Maintenance และค่า Loan จะมีค่าได้ไม่เกินค่า Loan Limit น้ีเท่าน้ัน    

Excess Equity คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เท่าน้ัน 
Mark EE คือ เป็นค่าของ EE ณ ปัจจบุัน = Eq – MR 
MM% คือ มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีต้องด ารงไว้ 
Equity คือ ทรัพย์สินรวมของลูกค้า 
MR คือ ทรัพย์สินที่เป็นประกัน * อัตรา Initial Margin 
ASSET 
Cash Balance คือ ยอดเจ้าหนี้สุทธ ิ  
LMV คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นในบัญชีของลูกค้า   
Colleteral คือ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม 
LIABILITIES 
Loan คือ ยอดกู้สุทธิ (หลังท าการซ้ือขาย) 
SMV คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบัญช ี(Short Sell Symbol) 
CALL & FORCE 
Call คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ าประกันเพิ่ม 
Force คือ ลูกค้าที่จะต้องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชี 
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 ชนิดบัญชีของลูกค้า เป็นบัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AEC, AWS, CIMBs, RHBOSK, TNS) 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Credit   

ส่วนท่ี 1  

Account คือ เลขที่บัญชีของลูกค้าและชื่อของลูกค้า 
Trader คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดูแล  
Account Type คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 

 C = Cash Account 
 A = Cash Margin Account 
 M = Maintenance Margin 
 B = Credit Balance 
 H = Cash Balance 
 I = Internet 

Credit Type คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า 
1 = Premium 
2 = Regular 
3 = Sell Only 
4 = Total Explosure 
5 = Extend Premier 
6 = Credit Line 
7 = Cash Balance 
8 = Credit Balance 
9 = Credit Balance (Temp Account) 

Customer Type คือ ชนิดลูกค้า 
 ‘C’ : ลูกค้าของโบรกเกอร์ 
 ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
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 ‘F’ : ลูกค้าต่างชาติของโบรกเกอร์ 
 ‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร์ 
 ‘I’  : ลูกค้าของซับโบรกเกอร์ 
 ‘S’ : พอร์ทของซับโบรกเกอร์ 
 ‘O’ : ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
 ‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
Credit Line คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซ้ือของลูกค้าเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ มีไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นลูกค้าระดับใด  

การใช้งานฟิลด์น้ี ได้แก่ 
1. ในกรณีอนุมตัิวงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมตัิ (Approve) จะใช้ Field นี ้

ในการค านวณ เช่น ยอดเงินสงูสดุที่สามารถอนมุตัิได้ = Credit Line * Percent 
2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลกูค้า Cash เมื่อท าการขาย 

ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 
ถ้า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะต้องไม่ท าให้ Buy/Total Credit Line มี
ค่ามากกว่า Credit Line (คืนวงเงินได้มากสุดไม่เกินจ านวน Credit Line) 

Equity คือ ทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด (Equity = Buy Limit + Total Current Value) 
Excess Equity คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า  
 เป็นยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B”และ Credit Type 1 เท่าน้ัน 
Purchasing Power คือ อ านาจการซ้ือ 

ส่วนท่ี 2 

Acc EE คือ ส่วนต่างของ equity ลูกค้าที่มีอยู่จริงกับระดบั equity ที่ต้องการ ซ่ึงจะใช้เป็นตัวก าหนด 
BCrd 50% คือ อ านาจซ้ือของลูกค้าที่ Customer Margin 50% 
BCrd 60% คือ อ านาจซ้ือของลูกค้าที่ Customer Margin 60% 
BCrd 70% คือ อ านาจซ้ือของลูกค้าที่ Customer Margin 70% 
Assets คือ มูลค่าส่วน Asset 
MR คือ มูลค่าหลักประกันท่ีวางไว ้
Call Force คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ต้องการ Force 
Shortage Force คือ มูลค่าที่ต้อง force ให้ถึงอัตรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL 
Liabilities คือ มูลค่า Liability 
Equity คือ ส่วนลงทุนของลูกค้า 
Buy MR คือ MR ของหุ้นท่ีสั่งซ้ือแต่ยังไม่ Match 
Sell MR คือ MR ของหุ้นที่สั่งขายแต่ยังไม ่Match 
Cash Bal คือ เงินสดที่วางเป็นประกัน 
EE คือ ส่วนของทุนที่เหลืออยู่ 
PP คือ อ านาจซ้ือของลูกค้า 
Call LMV คือ อัตรา Margin Call ด้าน LMV 
LMV คือ มูลค่าหลักทรัพย์ใน Port ของลูกค้า 
Collateral คือ มูลค่าหลักประกันอ่ืนๆ เป็นค่าคงท่ี 
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Call Margin คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ต้องการ Call 
Call SMV คือ อัตรา Margin Call ด้าน SMV 
SMV คือ มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีขาย Short ใน Port ของลูกค้า 
DEBT คือ มูลค่าหนี้ท่ีกู้ไปเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ 
Shortage Call คือ มูลค่าที่ต้อง call ให้ถึงอัตราที่ broker ต้องการ = EQUITY - CALL MARGIN 
Force LMV คือ อัตรา force sell ด้าน LMV call ถึงระดับที่โบรกเกอร์ต้องการ 
BMV คือ มูลค่าหลักทรัพย์ท่ี Borrow ใน Port ของลูกค้า 
Action คือ รายละเอียดของ Event call margin หรือ force sell 
Force SMV คือ อัตรา force sell ด้าน SMV call ถึงระดับที่โบรเกอร์ต้องการ 
Withdrawal คือ จ านวนวงเงินที่สามารถถอนได้ 
Margin Rate คือ อัตรามาร์จิ้น 
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Total Realize/Profit (ผลก าไร/ขาดทุนตามจริง) 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัผลก าไรขาดทุนของหุ้นท่ีลูกค้าผู้ใช้ได้ท าการสง่ค าสั่งซ้ือหรือขายไปแล้วจริง 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Total Realize / Profit   

Symbol คือ ชื่อของหุ้นที่ลูกค้ามีอยู่ 
Type คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้า 

 “-“ = Long Term  หุ้นปกติ 
 S = การท า short sell 
 P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกัน (ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า Purchasing Power) 

C = Collateral Symbol หุ้นที่น ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (มีผลต่อการคิดค านวณค่า Purchasing 
Power) 

 H = หุ้นใน port ถูกก าหนดห้ามซ้ือขาย 
 R = ลูกหุ้น 
 * = หลักทรัพย์ท่ีหยุดท าการซ้ือ/ขายช่ัวคราว (Suspend) 

TTF คือ สถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 " ": รายการซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
 "2": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 

Start Of day คือ จ านวนหุ้นเดิม หรือเร่ิมต้นที่ลูกค้ามีอยู่ภายในพอร์ตส าหรับวันน้ี 
B/H Today คือ จ านวนหุ้นที่มีการส่งค าสั่งซ้ือและเกิดการซ้ือ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการ Short Sell 

(ขายโดยไม่มีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันน้ี 
S/C Today คือ จ านวนหุ้นที่มีการส่งค าสั่งขายและเกิดการซ้ือ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการท า Cover 

short (ซ้ือคืนในส่วนที่ได้ท าการ Short sell ไป) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันน้ี 
S/C Avg คือ ราคาเฉลี่ยในการขายหรือการ Cover Short ต่อหุ้นท่ีเกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันน้ี 
Cost Avg คือ ราคาเฉลี่ยในการซ้ือต่อหุ้นท่ีเกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันน้ี 
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S/C Amount คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายหรือ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลี่ย ซึงสามารถท าการค านวณได้ดังน้ี 
Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today 

Cost Amount คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซ่ึงสามารถท าการค านวณได้ดังน้ี Cost Tot   
Amount = Cost Avg * Sell Today 

Realize P/L คือ มูลค่าของผลก าไร / ขาดทุนซ่ึงเกิดจากการค านวณดังน้ี 
 Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
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Confirm Summary (สรุปรายการซ้ือ/ขายของลูกค้าตามหุ้นท่ีจบัคู่ได้) 

สรุปรายการซ้ือ/ขาย ของลูกค้าตามหุ้นเฉพาะทีจ่ับคู่ได้เรียบร้อยแล้ว โดยแยกตาม Side B / S   

 
รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Confirm Summary   

Side คือ B = ซ้ือหุ้น, S= ขายหุ้น 
Symbol คือ ชื่อของหุ้นที่ท าการซ้ือ/ขายภายในวันน้ี 
TTF คือ สถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 " ": รายการซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
 "2": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Volume คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซ้ือ/ขายท้ังหมดของหุ้นภายในวันน้ี 
Price คือ ราคาเฉลี่ยในการซ้ือ/ขายหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวันน้ี 
Amount คือ มูลค่าของหุ้นท่ีมีการซ้ือ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย 
Comm+Vat คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ 
NetAmnt คือ ยอดเงินของลูกค้าที่จะต้องจ่ายในกรณีซ้ือ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
 ซ้ือ  = Amount + Commission 
 ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT คือ มูลค่าซ้ือของหุ้นท้ังหมด ณ วันท าการปัจจบุัน 
TOTAL SOLD คือ มูลค่าขายของหุ้นทั้งหมด ณ วันท าการปัจจบุัน 
TOTAL NET คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD 
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Confirm by Stock (แสดงรายการ Sub Total) 

สรุปรายการซ้ือ/ขาย  ตาม  Order เฉพาะที่มีรายการจับคู่ โดยแบง่ตาม Side B/S และแบ่งตามหุน้  

 
 
รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Confirm By Stock 

Side คือ B = ซ้ือหุ้น, S= ขายหุ้น 
Symbol คือ ชื่อของหุ้นที่ท าการซ้ือ/ขายภายในวันน้ี 
TTF คือ สถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 " ": รายการซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
 "2": รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Volume คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซ้ือ/ขายท้ังหมดของหุ้นภายในวันน้ี 
Price คือ ราคาซ้ือ/ขายหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวันน้ี 
Amount คือ มูลค่าของหุ้นท่ีมีการซ้ือ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย 
Comm+Vat คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ 
NetAmnt คือ ยอดเงินของลูกค้าที่จะต้องจ่ายในกรณีซ้ือ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
 ซ้ือ  = Amount + Commission 
 ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT คือ มูลค่าซ้ือของหุ้นท้ังหมด ณ วันท าการปัจจบุัน 
TOTAL SOLD คือ มูลค่าขายของหุ้นทั้งหมด ณ วันท าการปัจจบุัน 
TOTAL NET คือ จ านวนเงินรับจ่ายสุทธิในแต่ละวัน  
 ถ้าเป็นเคร่ืองหมายบวก หมายถึงจ านวนเงินที่ได้รับภายในวันน้ี 
    ถ้าเป็นเคร่ืองหมายลบ หมายถงึ จ านวนเงินที่ต้องจ่ายภายในวันน้ี 
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 View Order (รายการค าสั่งซื้อขาย) (Hotkey: F6) 

เป็นหน้าจอส าหรับท าการตรวจสอบดูรายการซ้ือ/ขายที่ได้ส่งค าสั่งไป ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากจะดูรายละเอียด
ของรายการที่ส่งค าสั่งแล้ว ยังสามารถยกเลิกค าสั่งได้ในหน้าจอน้ีอีกด้วย (Cancel)  

สามารถดูรายการค าสั่งซ้ือขาย ได้ 2 แบบ ดังน้ี 

 View Order by Transactions คือ การดูรายการค าสั่งซ้ือขายตาม Order Number   
 View Order by Stock คือ การดูรายการค าสั่งซ้ือขายตาม Symbol  

 

View Order by Transactions 

1) คลิกท่ี เมนู                                           จะเขา้สู่หน้าจอ View Order by Transactions 
 

 
2) สามารถ Find หาข้อมูลได้ตาม Status , Symbol, Price, Side 

3) คลิกเลือก Status ที่ช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Status 

4) ใส่ชื่อหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Symbol 
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5) ใส่ราคาหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Price 

6) คลิกเลือก Side ที่ช่อง  เพื่อดูข้อมูลตาม Side 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

ส่วนที่ 1   

Status   คือ สถานะของค าสั่ง 
  O (Opened) - เปิดส าหรับการจบัคู่  
  X (Cancelled) - ถูกยกเลิกแล้ว  
  M (Matched) - จับคู่ได้แล้วท้ังหมด  
  P (Pending) - ค าสั่งที่ค้างอยู่ระหว่างการเปลี่ยนสถานะ 
  A (Approved) - ค าสั่งต้องรอการอนุมัติเครดิต  
  D (Disapprove) - ค าสั่งที่มีปัญหาในเร่ืองเครดิต และไม่ได้รับการอนุมัติ  
  R (Rejected) - ค าสั่งถูกปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ  
  ALL                  - แสดงทุกๆ ค าสั่ง    
Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Side   คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = ค าสั่งซ้ือ, S = ค าสั่งขาย 
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ส่วนที่ 2   

Order No.   คือ หมายเลขของค าสั่งซ้ือ/ขาย 
B/S   คือ B = ค าสั่งซ้ือ สีแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขาย สแีสดงเป็นสีแดง 
Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
   " "   ค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Matched   คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีได้จับคู่แลว้ 
Publish   คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของค าสั่ง (status) 
Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง 
Quote   คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงค าสั่งยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือ
หมายถึงยังไม่ได้การยืนยัน) 

ส่วนที่ 3   

Summary   คือ สรุปผลรวมของการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ท้ังหมด 
UnMatched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ท่ียังไม่เกิดการจบัคู่ 
Matched Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจับคู่ได ้
Matched Value   คือ ผลรวมของมูลค่าการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจับคู่ได ้
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View Order by Stock (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, KKTrade, LHs, Nomura, MBKET)  

1) คลิกท่ี เมนู                                   จะเข้าสู่หน้าจอ View Order by Stock ดังรูป 
 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
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ส่วนที่ 1   

Start Date   คือ วันเร่ิมต้นการแสดงรายการค าสั่งซ้ือ / ขายหลักทรัพย์ 
End Date   คือ วันที่สิ้นสุดการแสดงรายการค าสั่งซ้ือ / ขายหลักทรัพย์ 

 

ส่วนที่ 2 

No.   คือ อันดับที ่
Symbol   คือ ชือ่ย่อของหลักทรัพย์ 
Trans   คือ จ านวนคร้ังท่ีส่งค าสั่งซ้ือ / ขายหุ้นน้ัน 

 

ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดหุ้นแต่ละตัว   

Trans (ฝ่ังซ้ือ)   คือ จ านวนคร้ังท่ีส่งค าสั่งซ้ือหุ้นน้ัน 
BuyVol   คือ ปริมาณการซ้ือหลักทรัพย์ 
Matched   คือ ปริมาณการซ้ือหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจับคู่ได ้
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Matched   คือ ปริมาณการขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจบัคู่ได ้
SellVol   คือ ปริมาณการขายหลักทรัพย์ 
Trans (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนคร้ังท่ีส่งค าสั่งขายหุ้นน้ัน 

 

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลหุ้นแต่ละตวั   

Transactions   คือ สรุปผลรวมของจ านวนการส่งค าสั่งซ้ือ / ขายในแต่ละหุ้น แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ / ขายในแต่ละหุ้น 
Matched Average คือ ค่าเฉลี่ยของผลรวมการซ้ือ / ขายในแต่ละหุ้นท่ีเกิดการจับคู่ได้ 
Matched Value   คือ ผลรวมของมูลค่าการซ้ือ / ขายในแต่ละหุ้นที่เกิดการจับคู่ได ้
Matched Volume  คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ / ขายในแต่หุ้นท่ีเกิดการจบัคู่ได ้
UnMatched Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ / ขายในแต่ละหุ้นท่ียังไม่เกิดการจบัคู่ 

 
Trip ในการใช้งานเมน ูView Order 

1. สามารถ Find หาข้อมูลได้ตาม Status, Symbol, Side 
2. สามารถใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเพื่อดู Order ที่ต้องการได ้
3. สามารถ ดับเบิ้ลคลิกหรือ Enter ที่ Order เพื่อดู Deal Data ของ Order ที่ต้องการได ้
4. สามารถกด Space Bar เพื่อ ให้ Cursor ไปอยู่ท่ีช่อง Status ได ้
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Cancel Order (การยกเลิกค าสั่งซื้อ/ขาย) 
 
สามารถท าได้ 2 วิธี ดังน้ี 

1. การ Cancel ทีละ 1 Order มีวธิีการดังน้ี  

1) เลื่อน Cursor ไปที่ Order ที่ต้องการ Cancel   

2) จากน้ันกดปุม่                  หรือกดปุ่ม  หน้า Order น้ัน คลิกให้เป็น  ก็สามารถ Cancel  ได้ 

3) จากน้ันจะมี กล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึ้นมาดังรูป 
 เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลิกท่ีปุ่ม   
 ถ้าไม่ต้องการ Cancel Order ใหค้ลิกท่ีปุ่ม                ระบบจะท าการยกเลิกค าสั่ง Cancel ให ้

2. การ Cancel มากกวา่ 1 Order มีวธิีการดังน้ี  

1) ให้คลิกที่ปุ่ม  หน้า Order ที่ต้องการ Cancel จะคลิกกี่ Order ก็ได้ จะเห็นปุ่มหน้า Order ที่คลิกเป็น 

 หรือถ้าต้องการจะ Cancel ทุก Order ให้คลิกท่ี Column ด้านบน ของช่องสี่เหลี่ยม 
2) จากน้ันกดปุม่ 

 

3) จากน้ันจะมี กล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึ้นมาดังรูป (จะแสดงเลข Order number ทุก 
Order ที่เราต้องการ Cancel ขึ้นมาดังรูป) 

 
4) จากน้ันจะมีกล่อง Confirm ยืนยันการ Cancel แสดงขึ้นมาดังรูป 

 เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลิกท่ีปุ่ม   
 ถ้าไมต้่องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม                     ระบบจะท าการยกเลกิค าสัง่ Cancel ให้ 
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 การค้นหา Order 
 
สามารถค้นหา Order ที่ต้องการได้ ดังน้ี 

1. ค้นหา Order ตาม Status ได้ โดยใส่ Status Order ที่ผู้ใช้ต้องการ จากน้ันกด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Search 
หน้าจอจะแสดง เฉพาะ Status ทีค้่นหา เช่น ต้องการค้นหา Status = M จะได้ข้อมูลดังรูป 

 

2. ค้นหา Order ตาม Symbol ได้ โดยใส่ Symbol ที่ต้องการในช่อง Symbol จากน้ันกด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม 
Search หน้าจอจะแสดง เฉพาะหุ้นท่ีผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Symbol = PTT จะได้ข้อมูลดังรูป 

 

3. ค้นหา Order ตาม Price ได้ โดยใส่ Price ที่ต้องการ จากน้ัน กด Enter หรือคลิกท่ีปุ่ม Search หน้าจอจะแสดง 
Order ที่เป็น เฉพาะ Price ที่ผู้ใชต้้องการค้นหา เช่น ต้องการ ค้นหา Price = ‘MP’ จะได้ข้อมูลดงัรูป 

 

 

4. ค้นหา Order ตาม Side ได้ โดยใส่ Side ที่ต้องการ จากน้ัน กด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Search หน้าจอจะแสดง 
Order ที่เป็น เฉพาะ Side ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Side = ‘B’ จะได้ข้อมูลดังรูป 
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 Deal Data (รายละเอียดของ Order) 
 
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของค าสั่งซ้ือ/ขาย มีวธิีการดังน้ี  

1. เลื่อน Cursor ให้อยู่ที่ Order ที่ผู้ใช้ต้องการ 
2. จากน้ันดับเบิ้ลคลิก หรือกดท่ีปุม่   
3. จากน้ันหน้าจอ Deal Data จะแสดงขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังรูป 
4. ต้องการปิดหน้าจอ Deal Data ให้กด Enter หรือ ใช้เมาส์คลิกท่ี เคร่ืองหมายปิด ( ) 

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที่ 1   

Order No. คือ หมายเลขของค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Side  คือ ฝ่ังของค าสั่ง 
  B = Buy Order   
  S = Sell Order 
  H = Short Sell Order  
  C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price  คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Matched คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีได้จับคู่แลว้ 
Published คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีออกแสดงในตลาด 
Condition คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
   1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เท่าน้ัน  
   2. ต้องไม่ใช่เป็นหุ้นท่ีเล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   
  3. ราคาต้องไม่เป็นราคา MP, ATO, ATC 
   4. ถ้าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ได ้
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เงื่อนไข (Condition) ได้ 2 แบบดังน้ีคือ                                                                                                              
1. แบบ FOK (Fill Or Kill) 

หมายถึง ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้หมดท้ังจ านวนทันทีที่ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไปถึงตลาด
ฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซ้ือ/ขาย(Deal) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้าค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไม่
สามารถจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อ
รอการจับคู่ 

2. แบบ IOC (Immediate or Cancel) 
หมายถึง ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่ได้เพียงบางส่วน
ก็ได้ไม่จ าเป็นต้องจับคู่ได้หมด 

Account คือ เลขที่บัญชีลูกค้า 
Status คือ สถานะของคาสั่งซ้ือ / ขาย  

A - รายการซ้ือ/ขายท่ีมีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และต้องรอการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
D - รายการซ้ือ/ขายที่มีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดิต หรือ Short Sell และไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
C - รายการซ้ือ / ขายที่ถูกคาสั่งยกเลิกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
X - รายการซ้ือ / ขายที่ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 
O - รายการซ้ือ / ขายท่ีพร้อมจะทาการจบัคู่ 
 M - รายการซ้ือ / ขายที่สามารถจับคู่ไดแ้ล้ว  
 R - รายการซ้ือ / ขายที่ถูกปฎิเสธจากระบบ หรือตลาดหลักทรัพย ์ 
 PC - รายการซ้ือ / ขายที่รอการยืนการแก้ไขรายการซ้ือ / ขาย (Change)  
 PO - รายการซ้ือ / ขายที่รอการอนุมัติจากผู้มีอานาจในช่วงเวลา Pre-Open  
 POA - รายการซ้ือ / ขายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วในช่วงเวลา Per-Open 
PX - รายการซ้ือ / ขายที่รอการยืนยันการขอยกเลิกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 OA- รายการซ้ือ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมัติแล้วซ่ึงพร้อมจะทาการจบัคู่ 
MA - รายการซือ้ / ขายทีม่ีปัญหา และผา่นการอนมุตัิแล้วซึง่สามารถจบัคูไ่ด้ทัง้จานวน  
 XA - รายการซ้ือ / ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมัติแล้วซ่ึงไดข้อทาการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
S – รายการซ้ือ / ขายท่ีถูกส่งมาจากระบบ Sub broker และรอการ Approve หรือ Rekey จากโบรค
เกอร์  
W - รายการซ้ือ / ขายที่ถูกส่งมาจากระบบ Sub broker และมีคาสั่งให้การ Approve ก่อนที่จะส่งไป
ยังตลาดหลักทรัพย์ฯ  

Entry Time คือ เวลาที่ท าการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Quote คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงค าสั่งยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือหมายถึงยัง
ไม่ได้การยืนยัน) 

Quote Time คือ เวลาที่ได้การยืนยันค าสั่งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
Original Price คือ ราคาดั้งเดิมของค าสั่ง มีประโยชน์ส าหรับค าสั่งซ้ือ / ขายที่ราคาตลาด (MP)  

ถ้าค าสั่งจับคู่ได้ไม่ครบตามปริมาณทั้งหมดของค าสั่ง ปริมาณที่เหลือจะถูกเสนอซ้ือหรือเสนอขายที่
ราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาที่จับคู่ได้คร้ังสุดท้ายอยู่ 1 ช่วงราคาตามล าดับ เมื่อถึงตรงน้ี ค าสั่งน้ีก็
จะมีราคา Ori_Pri เป็น “MP” 

Entry Id คือ เลขประจ าตัวผู้ป้อนค าสั่ง 
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Approver คือ เลขประจ าตัวผู้ที่จะต้องอนุมตัิค าสั่งเมื่อได้อนุมัติแล้วจะเป็นเลขประจ าตัวผู้อนุมัติ 
Cancel Time คือ เวลาที่ยกเลิกค าสั่ง 

ส่วนที่ 2 

Confirm คือ เลขหมายยืนยัน 
Volume คือ ปริมาณซ้ือ / ขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดการจับคู่ 
Price  คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีตกลงท าการซ้ือ/ขาย 
Time คือ เวลาที่เกิดรายการ 
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 Auto Trade ( การส่งค าสั่งแบบอัตโนมัติ ) 
 

ใช้ในการตั้งเงื่อนไขการส่งค าสั่งแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านราคาหรือด้าน Technical 
จาก Indicator ที่ก าหนด เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นตลอดเวลา โดยในโปรแกรม efin Trade+ มี Auto Trade 
ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 7 รูปแบบส าหรับหุ้น 
 
วิธีการเริม่ใช้งาน 

1. คลิกเลือกทีเ่มนู Auto Trade จากน้ันระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer 

 
 กด “ยอมรับเงื่อนไข” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการ

ส่งค าสั่ง เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชัน Auto Trade อีกคร้ัง ระบบจะไม่แสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก  
 กด “ปฏิเสธ” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อป้อนเงื่อนไขการส่งค าสั่งได้ เมื่อเลือกใช้งาน

ฟังก์ชัน Auto Trade อีกคร้ัง ระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก 
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2. หากต้องการให้ระบบแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีกคร้ังกรณีเคยกด “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วสามารถท าได้โดย 
 กดท่ีปุ่ม           Setting ด้านขวาสุดท่ี Bar Trade จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 

 
 

คลิกเลือก   (ปุ่มจะแสดงสีดังภาพ) คือ ระบบจะท าการแจ้ง
เตือนเงื่อนไขการใช้งานระบบ Auto Trade ทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

วิธีการใช้งานและความหมาย Auto Trade ส าหรับหุ้น 

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 
เป็นระบบการตั้งค าสั่งซ้ือ/ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย 

Auto Trade Type 1 น้ี จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน 

 
รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 1 
 
 ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 
 Buy   คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ 
 Sell   คือ ปุ่มส่งค าสั่งขาย 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Simple Conditions คือ เงื่อนไขในการตั้งค่า 

-  Last >, < ตั้ง Auto Trade จากราคา 
-  Last >, < SMA(Day) 
- Last >, < Break High(Day) 
- Last >, < Break Low(Day) 
- Last < Discount High(Day) 
- Last > Rebound Low(Day) 

Value/Period  คือ ค่าที่จะน ามาเปรียบเทียบกับ ค่า Simple Conditions 
Slip Page(%)  คือ ค่า % ที่ต่ ากว่า High หรือ สูงกว่า Low ก่ี % 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value /Period 

ที่ถูกก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจับคู่กับค าสั่งซ้ือ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว)   
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*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
 
Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 
ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 

และถูกส่งค าสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เงื่อนไขดังน้ี (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 
- Expire end of day - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปน้ัน หากในวันดังกล่าวค าสั่งไม่เข้า

เงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวัน (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 
น.) 

- Expire 30 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปน้ัน หากภายใน 30 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
30 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 60 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปน้ัน หากภายใน 60 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
60 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 90 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปน้ัน หากภายใน 90 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
90 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 180 days - เงื่อนไขที่ต้ัง Auto ไปน้ัน หากภายใน 180 วัน (นับวันที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันที่ 
180 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.) 

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions 

 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสั่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งเข้า Server efin Trade+  
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งค าสั่ง 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมทั้งแสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาด
ฯได ้

 กล่อง Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order Auto Trade Type 1 
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 B/S   คือ B = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขายแสดงเป็นสแีดง, 
     H = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีม่วง, C = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ต้ังไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง ค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade 
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาทีค่ าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

การใช้งาน 
การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้เลือกใช้ดังน้ี 

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ และ ขาย ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 2 (Group Conditions) 

เป็นระบบการตั้งค าสั่งขายแบบอัตโนมัติ เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย 
Auto Trade Type 2 น้ี จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดยสามารถตั้งเงื่อนไขเป็น
แบบกรุ๊ป 3 เงื่อนไขได้กับหุ้นตัวเดียวอีกด้วย 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 2 

กรณีบัญช ีCash / Cash Balance (รองรับการส่งค าส่ังขายเทา่นั้น) 
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กรณีบัญช ีCredit Balance (รองรับส่งค าส่ังขายและ Cover ได้เท่านั้น) 

 
 ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง  
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกขึ้น 
 Group Conditions   
 Take Profit  คือ การเลือกเปรียบเทียบค่า Last Sale โดยแยกตามประเภทบัญชีดังน้ี 
    กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 

O Last Sale มากกว่า Value (Last > มากกว่า) 
    กรณีบัญชี Credit Balance 

O Last Sale น้อยกว่า Value (Last < น้อยกว่า) 
Trailing Stop คือ การตั้งค าสั่งแบบขยับจุดขายตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เช่น หากราคาหุ้นตัวน้ัน 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาที่จะขายก็จะขยับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 Cut Loss  คือ การตั้งค าสั่งแบบตัดขาดทุน 

Order Parameter  
Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ซ่ึงจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถูกก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจับคู่กับค าสั่งซ้ือ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว) 

 Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
 Slip Page(%)  คือ ค่า % ที่ต่ ากว่า High หรือ สูงกว่า Low ก่ี % 

Group Cancel  คือ การก าหนดเงื่อนไขเมื่อ เงื่อนไขใดเข้าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อน เงื่อนไขนั้นจะถูกส่งค าสั่ง
ออกไป และเงื่อนอ่ืนๆที่ตั้งไว้ในคราวเดียวกันน้ัน จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ 
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ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 
และถูกส่งค าสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เงื่อนไขดังน้ี (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ไว้ 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสั่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งเข้า Server efin Trade 
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งค าสั่ง 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมทั้งแสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยังตลาด
ฯได ้

 กล่อง Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Search   คือ ปุ่ม การ รีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Cancel   คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order Auto Trade Type 2 
 B/S   คือ B = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขายแสดงเป็นสแีดง, 
     H = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีม่วง, C = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ต้ังไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง ค าสั่งเข้าระบบ Auto  
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 
 Group Cancel  คือ ตั้งสถานะ Group Cancel หรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Ref No.   คือ  เลขที่อ้างอิงบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
 
การตั้งเงื่อนไข 

การตั้งเงื่อนไขขายล่วงหน้า สามารถเลือกตั้งเงื่อนไขที่มีให้เลือกได้สูงสุด 3 เงื่อนไขต่อคร้ัง โดยมีเง่ือนไขให้เลือกใช้ดังน้ี 
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Group Conditions 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแยกตามประเภทบัญชีเป็นดังน้ี 

กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 
o Take Profit  

- Last > ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Last > 9.80 ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่งค าสั่ง
ขายออกไป 

o Trailing Stop  
- Last < SMA เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < SMA(10) ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อยกว่า ค่าของ

เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ให้ส่งค าสั่งขายออกไป 
- Last < Break Low เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < Break Low(10) ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อย

กว่าราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะท าการส่งค าสั่งขายออกไป 
- Last < Discount High เช่ น  ตั้ ง เงื่ อ น ไข  Last < Discount High(10) ที่  Slippage 5% ให้ ส่ งค าสั่ ง ข าย 

หมายความว่า ถ้าราคา Last ต่ ากว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งค าสั่งขายออกไป 
- Last > Rebound Low เช่ น  ตั้ ง เงื่ อ น ไข  Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ให้ ส่ งค าสั่ ง ข าย 

หมายความว่า ถ้าราคา Last สูงกว่าราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งค าสั่งขายออกไป 
o Cut Loss 

- Last < ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < 9.80 ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่งค าสั่ง
ขายออกไปเพื่อตัดขาดทุน 

- Last < Break Low เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < Break Low(10) ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อย
กว่าราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะท าการส่งค าสั่งขายออกไป 

กรณีบัญช ีCredit Balance 
o Take Profit  

- Last < ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Last < 9.80 ให้ส่งค าสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อยกว่า 9.80 ให้ส่ง
ค าสั่ง Cover ออกไป 

o Trailing Stop  
- Last > SMA เช่น ตั้งเงื่อนไข Last > SMA(10) ใหส้่งค าสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า ค่าของ

เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ให้ส่งค าสั่ง Cover ออกไป 
- Last > Break High เช่น ตั้งเงื่อนไข Last > Break High(10) ให้ส่งค าสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last 

มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะท าการส่งค าสั่ง Cover ออกไป 
- Last > Rebound Low เช่น  ตั้ งเงื่อนไข Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ให้ส่ งค าสั่ ง Cover 

หมายความว่า ถ้าราคา Last สูงกว่าราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งค าสั่ง Cover ออกไป 
o Cut Loss 

- Last > ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Last > 9.80 ให้ส่งค าสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่ง
ค าสั่ง Cover ออกไปเพื่อตัดขาดทุน 

- Last > Break High เช่น ตั้งเงื่อนไข Last > Break High(10) ให้ส่งค าสั่ง Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last 
มากกว่าราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ระบบจะท าการส่งค าสั่ง Cover ออกไป 

 
 



 

 

61 

ปุ่ม Group Cancel 
หากท าเคร่ืองหมายถูกที่ Group Cancel เมื่อระบบท างานท่ีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือจะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติ ในทางกลับกันหากไม่ท าเคร่ืองหมายถูกท่ี Group Cancel ระบบจะท างานตามเงื่อนไขทั้งหมดจนกว่าจะท างานครบทั้ง 3 
เงื่อนไขหรือค าสั่งหมดอายุ 

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ขาย เท่าน้ัน ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 
- รองรับการส่งค าสั่ง ขาย และ Cover ส าหรบับัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 3 (Timing Stop) 

ใช้ส าหรับตั้งเงื่อนไขเพื่อซ้ือ/ขายตอนช่วงใกล้ปิดตลาด (ซึ่งราคามักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) ตามเทคนิค Close Price 
Candle ของนักลงทุนแต่ละท่าน 

 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 3 
 

 ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 
 Buy   คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ 
 Sell   คือ ปุ่มส่งค าสั่งขาย 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Timing Stop Conditions  
 Time   คือ เวลาที่ต้องการให้เชค็เงื่อนไขค าสั่ง มีให้เลือก 4 ช่วงเวลาได้แก่ 
         Morning Session 12.20, 12.25 
         Afternoon Session 16.20, 16.25 
 Condition  คือ เงื่อนไขในการตั้งค่า ได้แก่ Last > และ Last < 

Value   คือ ค่าที่จะน ามาเปรียบเทียบกับค่า Conditions 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value /Period 

ที่ถูกก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจับคู่กับค าสั่งซ้ือ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว)   

 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
 

Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 
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ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 
และถูกส่งค าสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เงื่อนไขดังน้ี (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions 
 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสั่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งเข้า Server efin Trade+  
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Cancel'  ส าหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งค าสั่ง 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมทั้งแสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยังตลาด
ฯได ้

 กล่อง Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order Auto Trade Type 1 
 B/S   คือ B = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขายแสดงเป็นสแีดง 
         H = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีม่วง, C = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ต้ังไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง ค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade 
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
 
การใช้งาน 

การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข และต้องระบุเวลาที่ต้องการให้เช็คค าสั่งด้วย โดยมีให้เลอืกใช้ดังน้ี 
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เงื่อนไขส าหรับตั้งเพื่อใช้งาน (Timing Stop Condition) 
- Last > ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Time : 12.20 Last > 9.80 ให้ส่งค าสั่งซ้ือ หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้าราคา Last 

มากกว่า 9.80 ระบบจะส่งค าสั่งซ้ือออกไป แต่ในทางกลับกัน ที่เวลา 12.20 ราคา Last ยังไม่มากกว่า 9.80 ระบบจะยัง
ไม่ท าค าสั่งใด แต่จะเช็คเงื่อนไขให้ตลอดเวลา จนกระทั่งปิดตลาดภาคเช้า หากยังไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่งจะยังคงอยู่บน
ระบบ Auto Trade ต่อไป จนกระทั่งหมดอายุตามวันที่ก าหนด 

- Last < ….. เช่น ตั้งเงื่อนไข Time : 12.20 Last < 9.80 ให้ส่งค าสั่งขาย หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้าราคา Last 
น้อยกว่า 9.80 ระบบจะส่งค าสั่งขายออกไป แต่ในทางกลับกัน ที่เวลา 12.20 ราคา Last ยังไม่น้อยกว่า 9.80 ระบบจะ
ยังไม่ท าค าสั่งใด แต่จะเช็คเงื่อนไขให้ตลอดเวลา จนกระทั่งปิดตลาดภาคเช้า หากยังไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่งจะยังคงอยู่บน
ระบบ Auto Trade ต่อไป จนกระทั่งหมดอายุตามวันที่ก าหนด 

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ และ ขาย ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 4 (SET Index) 

เหมาะส าหรบันักลงทุนที่ต้องการต้ังค าสั่งซ้ือ/ขายล่วงหน้า โดยเน้นตามการขึ้นหรือลงของ SET Index 

 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 4 
 
 ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 
 Buy   คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ 
 Sell   คือ ปุ่มส่งค าสั่งขาย 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 SET Filter Conditions คือ เงื่อนไขในการตั้งค่า 

Value/Period  คือ ค่าที่จะน ามาเปรียบเทียบกับ ค่า SET Filter Conditions 
Slip Page (%)  คือ ค่า % ที่ต่ ากว่า High หรือ สูงกว่า Low ก่ี % 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value /Period 

ที่ถูกก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจับคู่กับค าสั่งซ้ือ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว)   
 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
 
Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 
ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 

และถูกส่งค าสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เงื่อนไขดังน้ี (โดยระบบจะ default อยู่ที่
ค่า Expire 180 days) 

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
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Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions 

ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสั่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งเข้า Server efin Trade+  
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งค าสั่ง 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมทั้งแสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยังตลาด
ฯได ้

 กล่อง Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order Auto Trade Type 1 
 B/S   คือ B = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขายแสดงเป็นสแีดง, 
         H = ค าสั่งซ้ือแสดงเป็นสีม่วง, C = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 
 Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ/ขาย 

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ต้ังไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง ค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade 
 Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
 
การใช้งาน 

การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้เลือกใช้ดังน้ี 
 

เงื่อนไขส าหรับตั้งเพื่อใช้งาน (SET Filter Condition) 
- SET >, < ตั้ง Auto Trade จากดัชนี SET Index เช่น ถ้า SET Index มีค่ามากกว่า 1,440.63 จุด ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/

ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 
- SET >, < SMA(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > SMA(10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย 

10 วัน ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 
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- SET >, < Break High(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > Break High(10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่า
มากกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 

- SET >, < Break Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index < Break Low(10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่าน้อย
กว่า ราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 

- SET < Discount High(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index < Discount High(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่าถ้า 
SET Index มีค่าน้อยกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 

- SET > Rebound Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > Rebound Low(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่าถ้า 
SET Index มีค่ามากกว่า ราคาต่ าสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ และ ขาย ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 

- ไม่รองรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type Money Management 

Money Management เป็นหลักการในการใช้บริหารจัดการเงินทุน เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงในการซ้ือหุ้นแต่ละคร้ัง 
โดยระบบน้ีจะค านวณจ านวนหุ้นที่เหมาะสมตามความเสี่ยง (% Give up) ที่นักลงทุนก าหนดขึ้นเอง ท าให้นักลงทุนมีความ
ปลอดภัยในการลงทุนสูงขึ้น เพราะหลักการน้ี จะก าหนดเงินทุนที่ยอมขาดทุนได้สูงสุดในแต่ละคร้ังของการซ้ือ เมื่อขาดทุนเกินกว่า
ที่ต้ังไว้ระบบจะ Cut Loss ให้อัตโนมัติ 

 

การส่งค าสั่ง Auto Trade แบบ Money Management จะใช้งานร่วมกับการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายแบบ  MM (Money 
Management ) เท่าน้ัน โดยจะต้องส่งค าสั่งซ้ือ/ขายใน Bar Trade Type MM เพื่อให้เกิด Order ซ้ือ/ขายแบบปกติ และคลิก
เลือก Auto Stop Loss เพื่อท าการส่ง Order Auto Trade ของ MM 
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ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 

ค าสั่งด้านซ้ือหรือ Short จะเป็นการส่งค าสั่งบนบาร์เทรดปกติ ค าสัง่จะถูกส่งออกไปยังตลาดทันทีเมือ่กด Send 

กรณีซ้ือ 

 

กรณี Short (ส าหรับบัญชี Credit Balance) 

 

Buy   คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ                                                                                                        
Short   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง Short 
Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากขึ้น 

 Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือ Short จะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ 
Ceiling กรณี Short ราคาของหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ ากว่าราคาซ้ือขายล่าสุด 

 Stop Price  คือ ราคาที่ต้องการขายตัดขาดทุน (ใช้ตั้งเงื่อนไขส าหรับ Auto Trade Order) 
 %Give up  คือ % ทีนั่กลงทุนยินยอมขาดทุนได้ 

Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการซ้ือ (ระบบจะค านวณใหโ้ดยอัตโนมตัิ)                                          
Loss (Baht)  คือ จ านวนเงินที่ขาดทุน (ระบบจะค านวณให้โดยอัตโนมัต)ิ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 
 
Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 

 ปุ่ม Auto Stop Loss -    ถ้าหากคลิกเลือก Auto Stop Loss จะเกิด Order Auto Trade ของ MM 
- ถ้าหากไม่เลือก Auto Stop Loss จะไม่เกิด Order Auto Trade ของ MM 

ทั้งน้ีเงื่อนไขที่ถูกส่งออกไปจะ Expire 180 days หากภายใน 180 วัน (นับวันที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของ
วันที่ 180 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 น.)  

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ 
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กรณีขาย 
เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากน้ันกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ต้องการขายแบบคิดเป็น % เช่น ต้องการขาย 

50% ของหุ้นตัวน้ัน ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอัตโนมัติ จากน้ันกรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 

 
กรณี Cover (ส าหรบับัญชี Credit Balance) 

เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากน้ันกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ต้องการ Cover แบบคิดเป็น % เช่น ต้องการ 
Cover 50% ของหุ้นตัวน้ัน ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอัตโนมัติ จากน้ันกรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันท ี
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ส่วนที่ 2  View Order Type MM (Order ปกติ) 

 

Order#   คือ หมายเลขรายการซ้ือขายท่ีส่งค าสั่ง 
B/S (Buy/Sell)   คือ Side ที่ท าการส่งค าสั่ง B = Buy, S = Sell, H = Short, C = Cover 
Symbol   คือ ชื่อหลักทรัพย์ของรายการซ้ือขาย 
T   คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

" "   ค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
"1"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
"2"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 

Volume   คือ ปริมาณของรายการซ้ือขายน้ันๆ 
Price   คือ ราคาของรายการซ้ือขายน้ันๆ 
Matched   คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีได้จับคู่แลว้ 
Publish   คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีออกแสดงในตลาด 
St (Order Status)  คือ Status Order ของรายการซ้ือขายน้ันๆ 
Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง 
Quote            คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งสง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

ote  
ส่วนที่ 3  View Order Auto Trade  

B/S   คือ ค าสั่งขาย S = Sell, C = Cover 
Symbol   คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท่ีท าการขาย 
Price   คือ ราคาหลักทรัพย์ท่ีท าการขาย 
Condition  คือ เงื่อนไขในการส่งค าส่ง  
Status   คือ สถานะของค าสั่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังน้ี 

     'Waiting Match'  คือ Order ที่รอ Match 
      'Pending'  คือ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

'Canceled'  คือ Order ทีม่ีการยกเลิกการส่งค าสั่ง 
      'Fail'   คือ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทั้งแสดง Error 

'Sent'   คือ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
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'Incomplete'  คือ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดฯได้ 
Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade 
Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 

 Ref No.   คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ 
 Source No  คือ Order Number ที่ท าให้เกิด Auto Trade Order 
 S-Time   คือ เวลาที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Order No  คือ หมายเลข Order ที่ค าสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอียดท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

 
สามารถ Filter ข้อมูล Order ได้ดังนี้ 

1. Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์  
2. Side   คือ Side ของค าสั่ง                                                                                                        
3. Status  คือ สถานะของ Order 

 
Clear  คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 
Search  คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 
Cancel  คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order View Order Auto Trade Type MM 

การใช้งาน 

1. กรณีซ้ือ ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทั้ง 3 ค่า ระบบจึงจะค านวณ Volume และLoss (Baht) 
ออกมาให้โดยอัตโนมัติ 
วิธีการค านวณ  
กรณีสั่งซ้ือ BBL ที่ราคา 180 บาท, Stop Price = 174 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการค านวณดังน้ี 
หาก Account น้ีมี Equity เท่ากบั 500,000  
 

  = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000 

Volume =        จะได้ Volume ที่ต้องซ้ือเท่ากับ 800 (ตัดหลักสบิออก) 

Loss (Baht) = Volume x (Price – Stop Price)      จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท 
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2. กรณี Short ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทั้ง 3 ค่า ระบบจึงจะค านวณ Volume และLoss 
(Baht) ออกมาให้โดยอัตโนมัติ 
วิธีการค านวณ  
กรณีสั่ง Short BBL ที่ราคา 174 บาท, Stop Price = 180 บาท, ใส่ %Give Up = 1% ระบบจะมีการค านวณดังน้ี 
หาก Account น้ีมี Equity เท่ากบั 500,000  
 

 = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000 

Volume =          จะได้ Volume ที่ต้องซ้ือเท่ากับ 800 (ตัดหลักสบิออก) 
 
Loss (Baht) = Volume x (Stop Price – Price)      จะได้ Loss (Baht) = 4,800 บาท 

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ และ ขาย ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 
- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type Dollar Cost Average (DCA) 
 

Dollar Cost Average ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับเก็บออมหุ้นอย่างมีวินัย โดยจะเป็นการเก็บออมหุ้นตัวที่ต้องการ
อย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการซ้ือแบบช่วงเวลา สามารถก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการซ้ือ โดยก าหนดวันเร่ิมซ้ือ วัน
สิ้นสุดการซ้ือ ระบบจะมีให้เลือกว่าจะให้ซ้ือ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน 

      ยกตัวอย่าง ต้องการซ้ือหุ้น A ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 โดยให้ซ้ือทุก วันอังคาร ของแต่ละ
สัปดาห์ และไม่ให้ซื้อเกินราคา 5 บาท 

 

การใช้งาน 

กดท่ีปุ่ม  เพื่อ Create ค าสั่ง จากน้ันโปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อก าหนดเงื่อนไขของค าสั่ง 
 
ส่วนของหน้าจอ Simulate 
 Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 Start Date        คือ เวลาเร่ิมต้นที่จะให้ด าเนินการ ส่งค าสั่ง 
 End Date   คือ เวลาสิ้นสุดที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่ง 
 Budget       คือ จ านวนวงเงิน 
 Timing        คือ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่ง 

o Every Day      ส่งค าสั่งทุกวัน ตามช่วงวันที่ ที่ก าหนดใน Start Date - End Date 
o Every week    ส่งค าสั่งทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตามช่วงวันที่ก าหนด โดยสามารถเลือก วัน จ-ศ ได ้
o Every Month   ส่งค าสั่งทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง ตามช่วงวันที่ก าหนด โดยสามารถเลือกวันที่จะส่งได้ (1-31) 
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 Price Limit คือ ราคาสูงสุดที่นักลงทุนสามารถก าหนดเอง ว่าเมื่อถึงเงื่ อนไขห้ามซ้ือเกินราคาน้ี หรือหากไม่
ต้องการก าหนดราคา สามารถกรอก 0 ลงไปในช่องดังกล่าวได้ 

 
**** ซ่ึงการก าหนดช่วงวันที่ในการส่งค าส่ัง หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ดูที่หัวข้อการส่งค าส่ัง 
DCA แบบกรณีพิเศษ **** 
เมื่อกดปุ่ม Simulate โปรแกรมจะค านวณ วันที่และจ านวนเงินที่จะส่งค าสั่งแต่ละคร้ังออกมาให้ 
รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่งแบบ Every Day    

 
รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่งแบบ Every Week   
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รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่งแบบ Every Month 

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขที่ต้องการแล้ว ให้กรอกรหัส PIN จากน้ันกดปุ่ม     

จะมกีล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งค าสั่ง ดังรูป 
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การส่งค าสั่ง DCA แบบกรณีพิเศษ 
 
กรณีที่ 1 หากท าการส่งค าสั่ง Timing = Every Day หมายถึง ท าการสั่งซ้ือทุกวันท าการ หากวันน้ันๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุด ระบบจะ Simulate โดยข้ามวันน้ันๆไป 
 

 
 
กรณีที่ 2 หากท าการส่งค าสั่ง Timing = Every Week หมายถึงท าการสั่งซ้ือทุกสัปดาห์ (หากไม่เลือกวัน ระบบจะ Default อยู่ที่
วันจันทร์) หากวันน้ันๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไปซ้ือ
วันท าการถัดไป ตัวอย่างเช่น  
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุดของสัปดาห์นี้ ระบบจะ Simulate โดยท าค าสั่งเป็นวันท าการถัดไป คือวันที่ 4 กรกฎาคม 
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กรณีที่ 3 หากท าการส่งค าสั่ง Timing = Every Month หมายถึงท าการสั่งซ้ือทุกเดือน หากวันน้ันๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไปซ้ือวันท าการถัดไป ตัวอย่างเช่น  
ท าการสั่งซ้ือทุกๆวันท่ี 31 ของเดือน หากเดือนดังกล่าวไม่มีวันที่ 31 ระบบจะ Simulate โดยท าค าสั่งเป็นวันท าการถัดไปแทน 
ดังรูป ท าค าสั่งตั้งแต่ 28-05-59 ถึง 01-12-59 รวม 7 เดือน  
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รายละเอยีดหน้าจอแสดงรายการ Order 

ส่วนท่ี 1 View Condition 

 ระบบ จะแสดง เงื่อนไข ที่ต้ังไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
 เมื่อชุดค าสั่งถูกส่งครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ Status จะเปลี่ยนเป็น 'Success'  

 เมื่อดับเบิลคลิกท่ีชุดค าสั่ง จะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No. ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนที่ 2 

 

ส่วนท่ี 2 View Condition Ref No. 

 View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ต้ังไว ้
 จะแสดงจ านวนรายการ Order ตามเงื่อนไข ของ Ref No. ที่เลือกในส่วนที่ 1 และมี Status เป็น 'Start' 
 เมื่อถึงวันที่ตรง ตามเงื่อนไข ระบบจะแสดง Status เป็น ' In Process ' 
 ระบบจะด าเนินการส่งค าสั่งในช่วงเวลา Open 2  และส่งค าสั่งซ้ือในราคา Top Price แรก ของหุ้นที่เลือก และจะมี 

Status เป็น ‘Sent’ 
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การยกเลิกค าส่ัง 
 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม   
จะเกิดกล่องข้อความยืนยันการยกเลิก Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลิก Order  

 
 

Order ที่ถูกยกเลิกไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ทั้งใน ส่วนที่ 1 View Condition และ ส่วนที่ 2 View Condition Ref No. 
ดังภาพ 
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Auto Trade Type Pricing Zone (PZ) 
 

Pricing Zone ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับการซ้ือหุ้นในช่วง Zone ที่คิดกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บหุ้น โดยมักจะตั้งไว้เพื่อเก็บ
หุ้นตอนช่วงที่มีราคาลดลงแบบน่าตกใจ กจ็ะเกบ็หุ้นท่ีอยู่ใน Zone ที่ต้ังเอาไว้ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของวิธีการลงทุนแบบ Value 
Investment 

 

การใช้งาน 

กดท่ีปุ่ม  เพื่อ Create ค าสั่ง จากน้ันโปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อก าหนดเงื่อนไขของค าสั่ง 
 
ส่วนของหน้าจอ Simulate 
 Symbol       คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 Budget       คือ จ านวนวงเงิน 
 Start Price คือ ราคาเร่ิมต้น 
 Segment คือ จ านวนคร้ังท่ีจะซื้อ 
 % Change       คือ จ านวน % Change จากราคาเร่ิมต้น และห่างกันตาม % Change จนครบจ านวนตาม 

Segment ที่ต้ังไว ้
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เมื่อกดปุ่ม Simulate โปรแกรมจะค านวณ จ านวนคร้ัง, จ านวนเงินและราคาที่จะส่งค าสั่งแต่ละคร้ังออกมาให ้
 

 

เมื่อได้เงื่อนไขที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม     

จะมกีล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งค าสั่ง ดังรูป 
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รายละเอยีดหน้าจอแสดงรายการ Order 

ส่วนท่ี 1 View Condition 

 ระบบ จะแสดงจ านวน Volume ที่มีการ จับคู่ไปแล้วในช่อง M-Volume 
 ระบบ จะแสดงจ านวน มูลค่า ที่มีการ จับคู่ไปแล้วในช่อง Cost 
 ระบบ จะแสดงเงื่อนไขที่ต้ังไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
 เมื่อชุดค าสั่งถูกส่งครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ Status เป็น 'Success'  

 เมื่อดับเบิลคลิกท่ีชุดค าสั่งจะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No.ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนท่ี 2 

 

ส่วนท่ี 2 View Condition Ref No. 

 View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ต้ังไว ้
 จะแสดงจ านวนรายการ Order ตามเงื่อนไข ของ Ref No. ทีเ่ลือกในส่วนที่ 1 และมี Status เป็น 'Start' 
 เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบจะแสดง Status เป็น ' Success '   

o ระบบ จะแสดงจ านวน Volume  ที่มีการจับคู่ ในช่อง M-Volume 
o ระบบ จะแสดง วันที่มีค าสั่งถึงเงื่อนไข และส่งออกไปยังตลาดหลกัทรัพย์ 

 หากค าสั่งยังไม่ถึงเงื่อนไขใน ช่อง Status จะเป็น “Start” 
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การยกเลิกค าส่ัง 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม   
จะเกิดกล่องข้อความยืนยันการยกเลิก Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลิก Order 

 
 
Order ที่ถูก ยกเลิกไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ดังภาพดา้นลา่ง 
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 Market (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5) 
 

เมนูน้ีจะประกอบไปด้วย 3 เมนูย่อย ได้แก่ Market Information, Ranking, Bids 

 

Market Information 
เป็นการดูสภาพการซ้ือ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั่วไปหรือเพื่อการซ้ือหรือการขายหลักทรัพย์ เราจึง
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมของการซ้ือ / ขายทั้งตลาด ข้อมูลก็ได้แก่ ปริมาณการซ้ือ / ขายรวมทุกกระดาน  
มูลค่าการซ้ือ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน 
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หน้าจอส่วนที1่ 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 1 

Prev  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดปิดเมื่อวันท าการก่อน 
Index  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจบุัน 
Change  คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปัจจบุันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
%Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปัจจบุันเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน 
High Index  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดของวันน้ัน 
High Change คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสงูสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
High %Change คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน 
Low Index  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่ าสุดของวันน้ัน 
Low Change คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่ าสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
Low %Change คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่ าสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน 
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หน้าจอส่วนที ่2 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 2 

Symbol   คือ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 
Prev    คือ ดัชนีราคาของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีเมื่อวันท าการก่อน 
Last    คือ ดัชนีราคาซ้ือ / ขายล่าสุดของกลุ่มอุตสาหกรรม 
Change   คือ ค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
Volume   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมน้ีที่ได้ซ้ือ / ขายกัน หน่วยเป็นหุ้น 
Value    คือ มูลค่าของการซ้ือ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี หน่วยเป็นพันบาท 
%Mkt  คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี ใช้ฐานมูลค่าการซ้ือ / ขายเทียบกับมูลค่า

รวมของกระดานน้ัน 
Industry   คือ กลุ่มอุตสาหกรรม 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมายของส่วนที่ 3 

Info แสดงปริมาณ มูลค่าการซ้ือ / ขายและส่วนแบ่งตลาดตามมลูค่า ของกระดานต่างๆ 

 

Main Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายของกระดานหลัก (Main) 
Main Value   คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายของกระดานหลัก (Main) 
Main %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main) 
OddLot Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายของกระดานย่อย (Odd) 
OddLot Value   คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายของกระดานย่อย (Odd) 
OddLot %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานย่อย (Odd) 
BigLot Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot Value   คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big) 
Foreign Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign Value   คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign %Value   คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Total Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซ้ือ / ขายท้ังตลาด (Total) 
Total Value   คือ ผลรวมของมูลค่าการซ้ือ / ขายทั้งตลาด (Total) 
Up Vol  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท้ังหมดที่มกีารซ้ือ / ขายแล้วมีราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน 

  (หน่วยพันบาท) 
DownVol   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท้ังหมดที่มกีารซ้ือ / ขายแล้วมีราคาต่ ากว่าราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน 

(หน่วยพันบาท) 
UnChg Volume  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ท้ังหมดที่มกีารซ้ือ / ขายแล้วมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดเมื่อ 

วันท าการก่อน (หน่วยพันบาท) 
MAI Val  คือ มูลค่าการซ้ือขายใน ตลาด MAI 
Up  คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีมีราคาสูงขึ้นเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันน้ัน 
Down  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีราคาต า่ลงเทียบกบัราคาปิดวนัก่อนในวนันัน้ 
UnChg  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
Tick  คือ ตวัแปรที่แสดงแนวโน้มของดชันีตลาด 
Trin  คือ ดัชนีการซ้ือ / ขาย (Trading Index) 
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Show Graph Intraday SET, SET50, SET100, SETHD และ MAI  

 

รายละเอียด  Graph Intraday 

  เป็นเมนูใช้ส าหรับแสดง Graph Intraday 
  - SET แสดงกราฟของ SET 
  - SET50 แสดงกราฟของ SET50 
  - SET100 แสดงกราฟของ SET100 
  - MAI แสดงกราฟของ MAI 
 แกนนอน คือ เวลาที่ท าการซ้ือ / ขายล่าสุด 

แกนตั้ง คือ ราคาล่าสุดท่ีท าการซ้ือ / ขาย 
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Ranking 
แสดงผลล าดบัของหุ้นในด้านต่างๆที่อยู่ในกระแสความสนใจ ดูได้เฉพาะตลาดหุ้น (Equity) เท่าน้ัน 

วิธีการใช้งาน 

1. คลิกท่ีปุ่ม Market แล้วเลือกเมนู Ranking ดังรูป หรือกดปุ่ม Hot Key (F4) จะเขา้สู่หน้าจอ Symbol Ranking 

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดงัน้ี 

 Top Active คือ หุ้นท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายสูงท่ีสุดตามล าดบั 
 Best Projected Open คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ท่ีดีท่ีสุด 
 Best Projected Close คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ท่ีดีท่ีสุด 
 Best Open Price คือ หุ้นทีม่ีเปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดดีสุด 
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Top Active 

หน้าจอ Top Active น้ีจะแบ่งเปน็เมนูย่อย ได้อีก 4 กลุ่ม ดังน้ี 

 Most Active (หุ้นที่มมีูลค่าการซ้ือขายสูงสุด) 

แสดงหุ้นที่มีมูลค่าการซ้ือ/ขายมากที่สุด ซ่ึงแสดงว่าก าลังเป็นที่สนใจของหมู่นักลงทุนทั้งหลาย หน้าจอน้ีจะแสดงรายการ
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซ้ือ/ขายสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด 40 อันดับแรก นอกจากน้ีจะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้น 

ในหน้าจอน้ียังสามารถแสดงข้อมูลของแต่ละกระดานได้ด้วยคือ กระดานหลัก , กระดานใหญ่และกระดานต่างประเทศ และ
ยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI  

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย Most Active    

No. คือ เลขที่อันดับ 
Symbol คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก หรือ กระดาน 
Volume คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายบนกระดานหลัก       
Value คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายบนกระดานหลัก                 
Avg คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Last คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ / ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน (Last 

Price – Prev) 
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%Chg คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
Swing คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ค านวณดังน้ี High -Low 
%Swing คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดังน้ี  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหต ุ: ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน Most Active ก็ต่อเมื่อตลาดฯ ได้เปิดท าการซ้ือ / ขายแล้ว (Market Status = 
Open) 
 

 Gainers (หุ้นที่ราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด) 

แสดงหุ้นใดมีราคาสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซ่ึงอาจจะบ่งชี้ว่าหุ้นใดมีแนวโน้มราคาที่ดีขึ้น หรือต้องการ
ทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่น้ัน อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงหรือไม่ ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงหุ้นที่มีอัตราก าไรสูงจากก าไร
มากไปหาน้อย 40 อันดับแรก ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศได้ และยังสามารถเลือกแสดง
ข้อมูลของแต่ละตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Gainer    
No.  คือ เลขที่อันดับ 
Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals        คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายบนกระดานหลัก 
Value  คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายบนกระดานหลัก 
Avg  คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Last  คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
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Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ / ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน (Last 
Price – Prev) 

%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
Swing  คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ค านวณดังน้ี High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดังน้ี  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหต ุ

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซ้ือ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2)  ไม่แสดงหลักทรัพย์ท่ีเข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 

 

 Loser (หุ้นที่ราคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากท่ีสุด) 

แสดงหุ้นใดมีราคาต่ าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซ่ึงอาจจะบ่งชี้ว่าหุ้นใดมีแนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการ
ทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่น้ัน อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาต่ าหรือไม่ ซ่ึงหน้าจอน้ีจะแสดงหุ้นที่มีอัตราขาดทุนสูงจาก
ขาดทุนน้อยไปหามาก 40 อันดับแรก ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลัก และกระดานต่างประเทศ ได้ และยังสามารถเลือก
แสดงข้อมูลของแต่ละตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Loser 

No.  คือ เลขทีอั่นดับ 
Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
Value  คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
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Avg  คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Last  คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ / ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน (Last 

Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ค านวณดังน้ี High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดังน้ี  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหต ุ

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังกช์ัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซ้ือ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ท่ีเข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
 

 Most Swing (ตราสารที่ราคาซ้ือขายสูงสุดกับต่ าสุดตา่งกันเปอร์เซ็นต์มากท่ีสุด) 

แสดงหุ้นที่มีการแกว่งของราคาสูงมาก คือมีราคาซ้ือ/ ขายสูงสุด และราคาต่ าต่างกันมาก โดยจะเรียงล าดับหุ้น ที่มีการแกว่ง
ของราคา เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน จากมากไปหาน้อยเป็นจ านวนทั้งหมดถึง 20 อันดับ 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ MostSwing 

No.  คือ เลขที่อันดับ 
Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Volume  คือ ปริมาณการซ้ือ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
Value  คือ มูลค่าการซ้ือ / ขายบนกระดานต่างประเทศ 
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Avg  คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Last  คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
Chg คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ / ขายล่าสุดหักกบัราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน (Last 

Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ค านวณดังน้ี High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดังน้ี  

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหต ุ

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังกช์ัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซ้ือ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)  
2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ท่ีเข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
 

Best Projected Open Price 

Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่ค าสั่งซ้ือ/ขายเข้ามาเป็น
ระดับราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซ้ือ/ขายมากท่ีสุด โดยค านวณจากการเสนอซ้ือเสนอขายท่ีเข้ามาสู่ตลาดในช่วง Pre-open  

 ดังน้ันหน้าจอน้ีมีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดว่าจะเปิด (Projected Open Price) เพราะจะท าให้
ทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาปิดวันก่อนส าหรับช่วงเช้า และส าหรับช่วงบ่าย ก็จะทราบว่าหุ้นใดน่าจะมี
ราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาปิดเมื่อช่วงเช้า โดยจะเรียงล าดับ หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ า   
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รายละเอียดและความหมาย 

No. คือ เลขที่อันดับ 
Symbol คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Avg คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

Open-1 คือ ราคาเปิดในช่วงเช้า (ถือเป็นราคาเปิดของวันน้ันด้วย) 
OpenVol-1 คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในช่วงเช้า 
Prev คือ ราคาปิดเมื่อวันก่อน ส าหรับการแสดงในช่วงเช้า 
ProjOpn คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดเมื่อเข้าสู่ช่วงซ้ือ/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็นราคาคาดว่าเป็นราคาเปิด 

(projected open price) ที่ค านวณคร้ังสุดท้ายก่อนเปิดตลาดราคาเปิดจึงอาจไม่เท่ากับราคา ProjOpn  
Chg คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยท่ีถ้าเป็นช่วงเช้า จะคิดเทียบกับราคาปิด (Prev) 

เมื่อวันก่อน 
%Chg คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อน  

ส าหรับช่วงบ่าย (session 2) 

Open-2 คือ ราคาเปิดในช่วงบ่าย 
OpenVol-2 คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในช่วงบ่าย 
BrkCls คือ ราคาปิดของช่วงเช้า ส าหรับการแสดงในช่วงบ่าย 
Chg คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยท่ี  

ถ้าเป็นช่วงบ่าย  จะคิดเทียบกับราคาปิดช่วงเช้า (Brk Cls) วันน้ัน ถ้าไมม่ีการซ้ือ/ขายหุ้นน้ันในช่วงเช้า 
(ราคาปิดภาคเช้าเป็นศูนย์) ก็จะใช้ราคาปิดวันก่อน 

%Chg คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn เทียบกับราคาปิดของช่วงเช้า 
 
หมายเหต ุ
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นขอ้มูลหลังเกิดการซ้ือ/ขายจริงเกิดขึ้น 
2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่ส าหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า กจ็ะ
สามารถแสดงหุ้นเข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับราคาปิดช่วงเชา้ 
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Best Projected Close Price 

Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่ค าสั่งซ้ือ/ขายเข้ามา เป็น
ระดับราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซ้ือ/ขายมากท่ีสุด โดยค านวณจากการเสนอซ้ือเสนอขายท่ีเข้ามาสู่ตลาดในช่วง Call Market  

 ดังน้ันหน้าจอน้ีมีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดว่าจะปิด (Projected Close Price) โดยจะ
เรียงล าดับ หลักทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหลักทรัพย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่ า   

 
 
รายละเอียดและความหมาย 

No.  คือ เลขที่อันดับ 
Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Avg  คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 
High  คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Prev  คือ ราคาปิดเมื่อวันก่อน ส าหรับการแสดงในช่วงเช้า 
Last  คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
ProjCls  คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 
Chg  คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อน 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหต ุ
1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นขอ้มูลหลังเกิดการซ้ือ/ขายจริงเกิดขึ้น 
2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่ส าหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะ
สามารถแสดงหลักทรัพย์เข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับ ราคาปิดช่วงเช้า 
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Best Open Price (ทรักทรัพย์ท่ีราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ท่ีดีท่ีสุด) 

เป็นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงเช้าเพิ่มขึ้น และลดลง
จากราคาปิดวันท าก่อน และหุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงบ่ายเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดช่วงเช้า ที่
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 20 อันดับแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ล าดับจากหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดไป
หาน้อย 

 

รายละเอียดและความหมาย 

No.  คือ เลขที่อันดับ 
Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Deals              คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท้ังหมดบนกระดานหลัก  
Last  คือ ราคาซ้ือ / ขายล่าสุด 
High  คือ ราคาซ้ือ / ขายสูงสุด 
Low  คือ ราคาซ้ือ / ขายต่ าสุด 
Avg  คือ ราคาซ้ือ / ขายเฉลี่ย 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

OpenVol-1  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดช่วงเช้า 
Open-1  คือ ราคาเปิดช่วงเช้า 
Prev  คือ ราคาปิดเมื่อวันก่อน ส าหรับการแสดงในช่วงเช้า 
Chg  คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อน 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 
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ส าหรับช่วงบ่าย (session 2)  

OpenVol-2  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดช่วงบา่ย 
Open-2  คือ ราคาเปิดช่วงบ่าย 
Brkcls  คือ ราคาปิดเมื่อช่วงเข้า ส าหรับการแสดงในช่วงบ่าย 
Chg  คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด เทียบกับราคาปิดเมื่อช่วงเช้า 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหต ุ
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมูลหลังการซ้ือ/ขายจริงเกิดขึ้น 
2) ข้อมูลจะไม่แสดงหุ่นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไม่เท่ากับราคา 
Project Open Price ได้เพราะมีกรณีท่ียกเลิกค าสั่งในช่วงตลาด Pre-Open 
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Bids 

 แสดงรายละเอียดการเสนอซ้ือ(BID) และเสนอขาย(OFFER) ของหุ้นที่สนใจ สามารถดูหุ้นได้พร้อมกันถึง 8 ตัว ในหน่ึง
หน้าจอพร้อมๆ กัน โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกหุ้นที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองท้ัง 8 ตัว หรือหากมีการใส่หุ้นไว้ในหน้า My List 
หัวข้อ Favorites แล้ว ก็จะปรากฏหุ้น 8 ตัวแรกขึ้นมาให้ทันที 

 

 

Trick ในการใช้งาน efin Trade Plus 
- สามารถกด HotKey Space bar เพื่อใส่หุ้นได้  
- สามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา เพื่อใส่หุ้นต่อไปได ้
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รายละเอียดและความหมาย 
ส่วนที่ 1 

Symbol  คือ ชื่อหลักทรัพย์ 
Last  คือ ราคาซ้ือ/ขายล่าสุด 
Change  คือ ราคาเปลี่ยนแปลง โดยน าราคาซ้ือ/ขายล่าสุดหักกับราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน  
  (Last Price – Prev) 
%Change  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
High  คือ ราคาซ้ือ/ขายสูงสุดของวันน้ัน 
Low  คือ ราคาซ้ือ/ขายต่ าสุดของวันน้ัน 

 

ส่วนที่  2 

Volume  คือ ปริมาณการเสนอซ้ือที่ระดับราคาที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 
Bid   คือ ราคาเสนอซ้ือที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก 
Offer   คือ ราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุด 5 อันดับแรก 

 

ส่วนที่  3  

B/S  คือ B = Buy ส าหรับกรณีเคาะซื้อล่าสุด, S = Sell ส าหรับกรณีเคาะขายล่าสุด 
Last Sale  คือ ราคาซ้ือ/ขายล่าสุดท่ีเกิดขึ้น 5 อันดับล่าสุด 
Volume  คือ ปริมาณท่ีซ้ือ/ขายล่าสุด 
Price  คือ ราคาล่าสุดท่ีท าการซ้ือ/ขาย  

 

ส่วนที่ 4   

Open  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 
BuyV  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะซื้อ 
SellV  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะขาย 
OI  คือ ปริมาณสัญญาคงค้างท่ีรอซ้ือ/ขาย *** กรณีเป็น Equity จะไม่แสดงค่าน้ี 
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 Summary (ตราสารในแต่ละกลุ่ม) (Hotkey: F3) 
 

มี 4 หวัข้อยอ่ย ดงันี ้
- Stock in Play (ช่วงราคาพืน้จนถึงราคาเพดาน) 
- Sale by Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาตา่งๆ) 
- Sale by Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 
- View OddLot (ข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น) 

 

Stock In Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน) 
แสดงหน้าจอราคา (Price) ตั้งแต่ราคาพื้นจนถึงราคาเพดานของหุ้นน้ันๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซ้ือและเสนอขายที่ดี

ที่สุด (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริมาณการซ้ือ/ขายที่เกิดขึ้นว่ามีการจับคู่ได้กี่รายการด้วย 
โดยแยกเป็นรายการท่ีเกิดจากเคาะซื้อ หรือรายการเกิดจากการเคาะขาย 

นอกจากน้ี หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์น้ันๆ ไว้ด้วย เป็นข้อมูลที่น าเสนอเพื่อให้นักลงทุนทราบว่า
การซ้ือ/ขายอยูท่ี่ ณ ราคาเท่าใดคือทราบราคาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดอย่างถูกต้อง 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ าเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกด
ปุ่ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ท่ีคีย์ลงไป 
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รายละเอียดและความหมาย 
Symbol    คือ ชื่อหุ้น ซ่ึงระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากขึ้น 
Page Up    คือ เลื่อนขึ้นไปดูราคาที่สูงขึ้นจนถึงราคา Ceiling 
Page Down    คือ เลื่อนลงไปดูราคาที่ต่ าลงจนถงึราคา Floor 
Deal (ฝ่ังซ้ือ)    คือ จ านวนรายการซ้ือที่เกิดจากการเคาะซื้อ ที่ระดับราคาต่างๆ 
Buy Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายจากการเคาะซื้อ 
Bid Volume    คือ ปริมาณการเสนอซ้ือ 
Price   คือ ระดับราคาต่างๆ จากเพดานถึงพื้นหรือถ้าไม่มีเพดาน-พื้น ก็จะเป็นสูงสุดจนถึงต่ าสุดท่ี

ซ้ือขาย 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขาย 
Sell Volume    คือ ปริมาณการ ขายท่ีเกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ 

 
Trick ในการใช้งานหนา้จอ Stock In Play 

-   สามารถกด Space bar เพื่อใสข่้อมูลหุ้นไดแ้ทนการใช้เมาส์คลิกที่ช่อง Symbol 
-   เมื่อใส่ชื่อหุ้นใน Stock In Play หน้าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot  กจ็ะแสดงข้อมูล 

ของหุ้นน้ันด้วย 
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Sale by Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาตา่งๆ) 

เมื่อนักลงทุนต้องการทราบว่าในวันน้ีมีการซ้ือ/ขายหุ้นที่ราคาต่างๆเป็นจ านวนเท่าไร เพื่อตัดสินใจว่าควรซ้ือหรือขายที่
ระดับราคาตลาดในขณะน้ันหรือไม่ หรือต้องการทราบว่าการซ้ือหรือการขายท่ีได้กระท าไปแล้วน้ัน ซ้ือหรือขายในราคาที่แพงหรือถูก
กว่านักลงทุนท่านอ่ืนๆ หรือไม่ ฟังก์ชั่นน้ีจะตอบค าถามดังกล่าวข้างต้นได้ โดยจะแสดงปริมาณและมูลค่าการซ้ือ/ขายท่ีระดับราคา
ต่างๆ เรียง จากราคาต่ าไปหาสูง 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ าเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกดปุ่ม 
Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ท่ีคีย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Deal (ฝ่ังซ้ือ)  คือ จ านวนรายการซ้ือที่เกิดจากการเคาะซื้อ ที่ระดับราคาต่างๆ 
Buy Volume  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายท่ีเกิดจากการเคาะซื้อ ที่ระดับราคาต่างๆ 
Price   คือ ระดับราคาต่างๆ เรียงจากมากไปน้อย 
Sell Volume  คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายท่ีเกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)  คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายท่ีเกิดจากการเคาะขาย ที่ระดับราคาต่างๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ/ขาย ณ ราคาน้ัน ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ 
Value   คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายบนกระดานหลัก ด้วยวิธีจบัคู่อัตโนมัติ 
ส ี   คือ การแสดง  Volume ของการซ้ือขาย 
   - สีส้ม แทน ปริมาณการซ้ือขายได้ในขณะที่ราคาอยู่ฝ่ังเสนอขายหรือ Offer 
   - สีม่วง  แทน ปริมาณการซ้ือขายได้ในขณะที่ราคาอยู่ฝ่ังเสนอซ้ือหรือ Bid 
   - สีขาว แทน ปริมาณการซ้ือขาย ณ เวลา Open 
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Sale by Time (แสดงรายการซ้ือขายตามเวลา) 

แสดงการจับคู่ซ้ือ/ขาย ณ เวลาน้ันๆ โดยแสดงตั้งแต่เวลาที่เร่ิมมีการซ้ือ/ขายจนถึงเวลาล่าสุด รายการซ้ือ/ขายจะไม่มีการ
เกิดขึ้นพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซ้ือ/ขายเรียงกันไป ข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้าจอน้ี จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการจับคู่ 
(Deal) ทุกๆคร้ังที่เป็นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซ้ือ/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซ้ือหรือเคาะขายในปริมาณ
สูงๆ ในค าสั่งเดียว แต่ไปจับคู่กับค าสั่งซ้ือ/ขายฝ่ังตรงข้ามหลายค าสั่ง จะท าให้เกิดรายการหลายรายการได้ 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ าเงินขึ้นให้คีย์ชื่อหลักทรัพย์ แล้วกดปุ่ม 

Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Hour   คือ การก าหนดช่วงเวลาที่ท่านต้องการดูข้อมูล  
Minute   คือ การก าหนดช่วงเวลาที่ท่านต้องการดูข้อมูล  
Clear   คือ การ Clear ค่าที่ท่านได้ก าหนดไปขา้งต้น 

 ปุ่ม       (First)  คือ การเลื่อนเพื่อกลับไปหน้าแรก 

 ปุ่ม      (Previous) คือ การเลื่อนเพื่อย้อนกลับไปดูขอ้มูล 
 ปุ่ม       (Next)  คือ การเลื่อนเพื่อดูหน้าถัดไป 
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View OddLot (ข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)  

แสดงปริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น ซ่ึงมีปริมาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซ่ึงจะมีค าสั่งซ้ือ/ค าสั่งขายของกระดานเศษ
หุ้นเช่นเดียวกัน 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการดูข้อมูลให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน้ าเงินขึ้นให้คีย์ช่ือหลักทรัพย์ แล้วกดปุ่ม 
Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลักทรัพย์ท่ีคีย์ลงไป 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Oddlot Avg   คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของเศษหุ้น 
Oddlot Deal   คือ จ านวนรายการซ้ือ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย ์
Oddlot Volume   คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Last   คือ ราคาซ้ือ/ขายล่าสุด 
Total Odd Mkt Volume คือ ปริมาณการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นท้ังตลาดฯ 
Total Odd Mkt Value คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นท้ังตลาดฯ 
Oddlot Value   คือ มูลค่าการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์ 
Floor   คือ ราคาพื้น 
Prev   คือ ราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน 

 
 
 

 



 

 

107 

 News 
 
 แสดงข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวที่สนใจ สามารถดูข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตได้ทั้งหมดอีกด้วย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลากด
ค้นหาทีละตัว และยังสามารถดูข่าวของหุ้นท่ีใส่ไว้ในหน้า My List ที่เมนู Favorite ได้อีกด้วย 

 
วิธีการอ่านขา่ว 
 ให้กดไปทีห่ัวข้อข่าวทีส่นใจ 1 คร้ัง จากน้ันจะเปิดเน้ือหาขา่วขึ้นมาให้ 
 สามารถกดปุม่ Back เพือ่ย้อนกลับไปยังหนา้ข่าว 
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 Graph 
 

ใช้ส าหรับดูราคาของหุ้นตัวที่สนใจในลักษณะของกราฟ สามารถใส่ Indicator เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้กว่า 
60 ตัว ซ่ึงเคร่ืองมือตัวน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ทางโปรแกรม efinTrade Plus ร่วมกับ บริษัทในเครือ น าเอาเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
วิเคราะห์  ข้อมูลตลาดและข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนได้น าข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจซ้ือ-ขายหลักทรัพย์  

 

 PS  ส าหรับเปลี่ยนการแสดงผลของแท่งเทียน 
 Indicator  ส าหรับใส่เคร่ืองมือทางด้านเทคนิค 
 Draw  ส าหรับใส่เคร่ืองมือท่ีเกี่ยวกับการวาด 
 Period  ส าหรับเปลี่ยนช่วงเวลาบนกราฟ 
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 Finance 
 

ใช้ส าหรบัดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี หากว่าปีน้ันๆ ยังไม่ครบปี จะแสดงข้อมลูถึง Quarter ล่าสุด 
 

 

รายละเอียดของหน้าจอ Finance 

Asset(M฿)  สินทรัพย์  
Liabilities(M฿)  หนี้สิน  
Equity(M฿)  ส่วนของผู้ถือหุ้น  
Debt Equity Ratio สัดส่วนหนี้สินต่อทุน  
ROA(%)   เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์  
ROE(%)   เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น  
Revenue(M฿)   รายได้  
Net Profit(M฿)   ก าไรสุทธิ  
Net Profit Margin(%) ก าไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้  
EPS(Baht)   ก าไรต่อหุ้น  
P/E    ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น  
P/BV    ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบญัชี  

 
 
 



 

 

110 

More  
 
 ปุ่ม More เพื่อเลือกดเูมนูต่างๆเพิ่มเติม มีให้เลือกใช้งานอีก 2 เมนู ได้แก่ SET News และ Batch Order 
 
SET News 
แสดงขา่วจากหน้า website set.or.th 
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Batch Order 
เป็นหน้าจอส าหรับเตรียมการค าสัง่ซ้ือขายไว้ล่วงหน้า ลูกค้าสามารถส่งค าสั่งเตรียมไว้ได้ 50 ค าสั่งตอ่ 1 หน้าจอ โดยจะสามารถ
ส่งค าสั่งทั้งหมดได้โดยกดปุ่ม Confirm คร้ังเดียว 
 

วิธีการใช้งาน 
คลิกท่ีปุ่ม More เลือก Batch Order จะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูป 

 

1. กดปุ่ม    “Import Order”  จะเป็นการน าไฟล์ .CSV เข้าไปยังโปรแกรม efin Trade 
2. สามารถเตรียมค าสั่งไดสู้งสุด 50 ค าสั่ง 

3. ปุ่ม  “Export Order” จะเป็นการส่งออกไฟล์ .CSV 
4. สามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยดับเบิ้ลคลิกท่ีแถวที่ต้องการแก้ไข 
5. ปุ่ม  “Validate Order” เป็นการตรวจสอบค าสั่งเบื้องต้นก่อนว่าค าสั่งถูกต้องหรือไม่ (แต่จะยัง

ไม่ส่งค าสั่ง) โดยจะท าการตรวจสอบ ดังน้ี 
- ตรวจสอบ Ceiling, Floor 
- ตรวจสอบ Spread 
- ตรวจสอบ Side 
- ตรวจสอบ Symbol 
- ตรวจสอบ Volume มากกว่า 0  
- ตรวจสอบ TTF (ต้องเป็น “ ”, 1, 2 เท่าน้ัน) 
- ตรวจสอบ Condition (ต้องเป็น “ ” , IOC, FOK เท่าน้ัน) 

6. ปุ่ม  “Stop” จะเป็นการหยุดส่งชดุค าสั่งหมด 
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7. ปุ่ม   “Send All” จะเป็นการส่งค าสั่งทั้งหมดไปยังตลาดฯ 

8. ปุ่ม   “Send Selected” จะเป็นการส่งค าสั่งเฉพาะค าสั่งท่ีเลือกสง่ไปยังตลาดฯ 

9. ปุ่ม    “Clear” จะเป็นการลบค าสั่งที่ Curser อยู่ (ลบได้คร้ังละ 1 ค าสั่ง) 
10. ปุ่ม  “Clear All” จะเป็นการลบค าสั่งทั้งหมด 

 
ความหมายของแต่ละ Field 
B/S (Buy /Sell) : Side ที่ต้องการส่งค าสั่ง “B” = ซ้ือ, “S” = ขาย 
Symbol : ชื่อหลักทรัพย์ท่ีต้องการส่งค าสั่ง 
TTF (Trustee ID) : เป็นการส่งค าสั่งกองทุนประเภท NVDR order 
Volume : ปริมาณท่ีต้องการส่งค าสั่ง 
Price : ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ท่ีเสนอซ้ือหรือขาย จะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling  

นอกจากน้ียังมีราคาที่เป็น  
  ATO (At the Open Price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
  ATC (At the Close Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP, MO, ML (Market Price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

 *** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ให้ระบุเป็น 12.40 

P/B Volume (Publish Volume) : จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Cond (Condition) :  ค าสั่งพิเศษที่ระบมุากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย Condition มีกฎดังน้ี 

- สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เท่าน้ัน 
- ต้องไม่ใช่เป็นหุ้นท่ีเล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board) 
- ราคาต้องไม่เป็นราคา MP, MO, ML (Market Price), ATO หรือ ATC 
- ถ้าไมม่ีสามารถปล่อยว่างได้                                                                                                                                                                  

Dep (Deposit) : ค าสั่งขายเท่าน้ันจะสามารถส่งหุน้ แบบ Deposit ได ้
Amount : จะบอกมูลค่าการซ้ือขายของแตล่ะค าสั่ง (Volume * Price) 
Status    : เมื่อส่งค าสั่งเสร็จจะมีสถานะแจง้ว่าส่งส าเร็จหรือไม่ 
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 กล่องส่งค าสั่งซื้อขาย (Bar Trade) 
 

 กล่องส่งค าสั่งซ้ือขายในโปรแกรม efin Trade Plus จะมีให้เลือกถึง 5 แบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบที่ถนัดหรือ
คุ้นเคย เพียงแค่คลิกที่ตัวเลข 1-4 และ MM คร้ังเดียวโปรแกรมจะจ าการใช้งานไว้ เมื่อเปิดโปรแกรมคร้ังต่อไป โปรแกรมจะ
ก าหนดเป็นแบบคร้ังล่าสุดท่ีได้ใช้งานไว้ 

สามารถส่งค าสั่งซ้ือขายได้ทุกหนา้จอโดยการกดคีย์บอร์ด ดังน้ี 
- [NumLock] จะเป็นการส่งซ้ือ Buy Order  
- [-] จะเป็นการส่งค าสั่ง Sell Order 
- [/] จะเป็นการส่งค าสั่ง Short Order 
- [*] จะเป็นการส่งค าสั่ง Cover Order 

 

แบบที่ 1 : efin Trade Style 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Time คือ จ านวนคร้ังท่ีต้องการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาที่

เป็น  
 ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
 ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
 MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 12.40 
P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Cond คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย              
Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
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แบบที่ 2 : Quick Trade Style 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาที่

เป็น  
 ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
 ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
 MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 12.40 
Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
 
 
แบบที่ 3 : Trade Style 3 

 
รายละเอียดและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคkที่

เป็น  
 ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
 ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
 MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 12.40 
P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย              
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Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
 
 
แบบที่ 4 : Trade Style 4 

 

รายละเอียดและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาที่

เป็น  
 ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
 ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
 MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 12.40 
Validity คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย             
 NVDR คือ ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
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แบบที่ 5 : Trade Style MM 

 

รายละเอียดและความหมาย 
Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือ 
Stop Price คือ ราคาที่เราทนไหว ว่าจะถือไดต้่ าสุดท่ีราคาใด 
%Give up คือ เปอร์เซ็นต์ที่ทนรับความเสี่ยงของราคาได้ ว่าทนเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์  
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Loss(Baht) คือ จ านวนเงินความเสียหายจากเงินที่มีใน Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ต 
Auto Stop Loss คือ ปุ่มส าหรบัตั้งเงื่อนไขตัดขาดทุนแบบ Auto 
Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
 
รายละเอยีดและความหมาย MM Sell 

 

Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell  
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือ 
Sell (%) คือ จ านวน % ของหลักทรัพย์ที่มีใน Portfolio ที่ต้องการจะขาย 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Send คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
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 Buy / Sell Order (การส่งค าสั่งซื้อขาย) 
 

 การส่งค าสั่งเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์ จะต้องระบุจ านวนหลักทรัพย์เป็นหน่วยการซ้ือขาย(Board Lot) ทั่วไปหน่ึง
หน่วยการซ้ือขายเท่ากับ 100 หลักทรัพย ์

 

รายละเอียดและความหมาย 
ส่วนที่ 1 : หน้าจอส่งค าสั่งซ้ือ 
Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียังมีราคาที่

เป็น  
 ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
 ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
 MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 12.40 
P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
  1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เท่าน้ัน  
  2. ต้องไม่ใช่เป็นหุ้นท่ีเล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

3. ราคาต้องไม่เป็นราคา MP (Market Price), ATO (AT the Open Price) หรือ ATC (At the Close)   
  4. ถ้าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ได้ 
   เงื่อนไข (Condition) มี 2 แบบดงัน้ีคือ 
   1. แบบ FOK (Fill or Kill)   

หมายถึง ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้หมดทั้งจ านวนทันทีที่ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไปถึงตลาดฯ โดยผล
ของการจับคู่จะเกิดรายการซ้ือ/ขาย ( Deal ) กี่รายการก็ได้  แต่ถ้าค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไม่สามารถจับคู่ได้
ทันทีท่ีไปถึงตลาดฯ ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่ 

2. แบบ IOC (Immediate or Cancel) 
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หมายถึง ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่ได้เพียงบางส่วนก็ได้ไม่
จ าเป็นต้องจับคู่ได้หมด   

Submit คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 

ส่วนที่ 2 
Order Number คือ หมายเลขของ Order ที่ส่งไป 
B/S คือ ฝ่ังของค าสั่ง 
 B = ค าสั่งซ้ือ   
 S = ค าสั่งขาย 
Symbol คือ ชื่อหุ้น 
TTF คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 " "   ค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1" ค าสั่งซ้ือ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
 "2" ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ/ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซื้อ/ขายของค าสั่ง 
Matched คือ จ านวนที่จับคู่ได ้
Publish คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
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 Short Sell / Cover Short Sell Order (ค าส่ังขายแบบSBL) 
 
 การท าสัญญายืมระหว่างผู้ยืมฝ่ายหน่ึงกับผู้ให้ยืมอีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ณ วันที่ตกลง
และผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ท่ียืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบก าหนดสัญญา 
 

การส่งค าสั่ง Side H หรือ C จะมีการตรวจสอบดังน้ี 
1. Side = H  ตรวจสอบ Type ของหุ้นว่าเป็นการยืม (B = Borrow) 
 ก่อน Match 

- หักหุ้นใน Position type B ถ้าหาก Position Type B ไม่เพียงพอ จะไม่อนุญาตให้ส่งค าสั่ง  
- ลูกค้า Cash และ Credit balance หักวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = B 

 หลัง Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type = S 

2. Side = C  ตรวจสอบ Type ของหุ้นว่าเป็นการ Short (S = Short Position) 
 ก่อน Match 

- หักหุ้นใน Position Type S ถ้าหาก Position Type S ไม่เพียงพอ จะไม่อนุญาตให้ส่งค าสั่ง (ทั้งลูกค้า 
Cash และ Credit Balance) 

 หลัง Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type B 
- ลูกค้า Cash และ Credit balance คืนวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = S แต่คิดมูลค่าของ 

Order ดังน้ี Order Value = (AvgPrice PositionTypeS*2)- Matched Price 

 

หน้าจอ Cover Short Sell/Cover Order 

 

รายละเอียดและความหมาย 
ส่วนที่ 1 
Side คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ 
NVDR คือ ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ / ขายของค าสั่ง 
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Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือหรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ Ceiling นอกจากน้ียัง
มีราคาที่เป็น  

  ATO (At the Open price) = ส าหรับช่วง Market Status P, B, S 
  ATC (At the Close price) = ส าหรับช่วง Market Status ‘M’ 
  MP (Market Price) = ส าหรับชว่ง Market Status ‘O’ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ระบุเป็น 
12.40 

P/B Vol คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity คือ ค าสั่งพิเศษที่ระบุมากบัค าสั่งซ้ือ/ขาย             
  Condition มีกฎดังนี ้
  1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เท่าน้ัน  
  2. ต้องไม่ใช่เป็นหุ้นท่ีเล่นบนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

3. ราคาต้องไม่เป็นราคา MP, ATO หรือ ATC   
  4. ถ้าไม่มีสามารถปล่อยว่างไว้ได้ 
  เง่ือนไข  ( Condition ) มี  2  แบบดงันีค้ือ 
  1. แบบ FOK (Fill Or Kill)                                                                                                                                                                 

 หมายถึง ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้หมดทั้งจ านวนทันทีที่ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไปถึงตลาดฯ 
โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซ้ือ/ขาย (Deal) กี่รายการก็ได้ แต่ถ้าค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันไม่สามารถ 
จับคู่ได้ทันทีท่ีไปถึงตลาดฯ ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่ 
2. แบบ IOC (Immediate or Cancel)   
 หมายถึง  ค าสั่งซ้ือ/ขายใบน้ันจะต้องจับคู่ได้ทันทีท่ีไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจบัคู่ได้เพียงบางส่วนก็ได้
ไม่จ าเป็นต้องจบัคู่ได้หมด   

Submit คือ ปุ่มส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Clear คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Account คือ บัญชีลูกค้า 
Buy Limit คือ วงเงินเครดิตส าหรับลูกค้าที่สามารถท าการซ้ือหุ้นได้ 
Onhand  คือ จ านวนหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู่ใน Port (ซ่ึงหักลบออกจากหุ้นที่สั่งขายลวัแต่ยังไม่ match) ค านวนจาก 

Onhand = Start today + Matched Buy today - Volume Sale today 

ส่วนที่ 2 
Order Number คือ หมายเลขของ Order ที่ส่งไป 
B/S คือ ฝ่ังของค าสั่ง B = ค าสั่งซ้ือ, S = ค าสั่งขาย 
Symbol คือ ชื่อหุ้น 
TTF คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 " "   ค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นปกต ิ
 "1"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
 "2"  ค าสั่งซ้ือ/ขายของนักลงทุนทั่วไปแบบ NVDR order 
Volume คือ ปริมาณหุ้นที่จะซ้ือ/ขายของค าสั่ง 
Price คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซื้อ/ขายของค าสั่ง 
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Matched คือ จ านวนที่จับคู่ได ้
Publish คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Status คือ สถานะของค าสั่ง 
Time คือ เวลาที่ท าการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 
Quote คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงค าสั่งยังไม่ไปตลาดเช่นส่งช่วง Start หรือหมายถึงยัง
ไม่ได้การยืนยัน) 
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 Options (การตั้งค่าตา่งๆ) 

เป็นการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม efin Trade Plus ซ่ึงประกอบด้วยเมนูดังต่อไปน้ี 
1) เมนู View Order 
2) เมนู General 
3) เมนู View Order  
4) เมนู HotKey 
5) เมนู Connection 
6) เมนู Error 

 

คลิกท่ีปุ่มเมนู Options  ด้านขวามือของหน้าจอ จะเข้าสูห่น้าจอ Setting ดังรูป 
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General 
เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่า ต่างๆ ของ Program efin Trade 
 

 
Font Color คือ สีตัวอักษร 

  สีของตัวอักษรจะเป็นแนวสบายตา Pastel 

  สีของตัวอักษรจะเป็นแบบเดมิของ efin Trade 
 
หมายเหตุ การตั้งค่า Font Color เมื่อตั้งค่าแล้วให้ LogOut ออกจากโปรแกรมแล้ว LogIn เข้าใหม่เพื่อให้ได้ค่าที่สมบูรณ ์
 
ตัวอักษร คือ การตั้งค่า Font และ size ส าหรับในส่วนการสร้างหน้าจอ Templates ใหม ่
สีกระพริบบอกการเสนอซ้ือ ยกเลิก หรือจับคู่ คือ การก าหนดสีในการท ารายการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย 

  คือ ไม่ต้องสีกระพริบ ของ Bid/Offer ให้กระพริบสีขาวอย่างเดียว 
 คือ แสดงสีกระพริบของ Bid/Offer  

ภาษา คือ การแสดงภาษาที่หน้า Option  
 เลือกภาษาไทย ที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 
 เลือกภาษาอังกฤษที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ 
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View Order 
เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าการแสดงรายการสูงสุดต่อหน้าของหน้าจอ View Order เพื่อให้สะดวกในการดู Order ของ

ผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้หน้าจอ View Order สามารถแสดง Order ได้กี่รายการ เช่น ถ้าต้องการให้หน้าจอ 
View Order แสดง Order ทั้งหมด 200 รายการ ให้เลือกตรงจ านวนรายการสูงสุดต่อหน้าเท่ากับ 200 

เมื่อเลือกรายการสูงสุดแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม ‘OK’ หน้าจอ View Order จะแสดงรายการสูงสุดแค่ 200 รายการตามที่เลือก
ไว้ 

เมื่อต้องการยกเลิกรายการที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม ‘Cancel’ รายการที่เลือกไว้จะไม่ท างาน หน้าจอ View Order จะ
แสดงรายการอย่างเดิมก่อนหน้าที่เลือกไว้ 
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Hotkey 

เป็นเมนู ส าหรับการตั้งค่าการ Hotkey ของเมนูต่างๆ ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปน้ี 

 
Error 

เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าการแสดงรายการข้อผิดพลาดต่างๆ 
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 Buy/Sell Option (การตั้งคา่การส่งค าสั่งซื้อขาย) 
 

เป็นปุ่มส าหรับการตั้งค่าของการสง่ค าสั่งซ้ือ/ขาย ได้แก่ การตั้งค่า PINCODE, Trustee Id และการก าหนดราคาเป็นต้น 

คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้านขวามือของหน้าจอ ดังรูป จะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 
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หมายเลข 1 หลังส่งค าสั่งให้คงชื่อหลักทรัพย์ไว้ คือ เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะจ าชื่อหุ้นที่ท าการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายคร้ัง
ล่าสุดไว้ทุกคร้ัง 

 เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะจ าชื่อหุ้นที่ท าการส่งค าสั่งซ้ือ/
ขายคร้ังล่าสุดไว้ทุกคร้ัง โดยท่ีไม่ต้องคีย์หุ้นน้ันใหม่ทุกคร้ัง 

 ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะไม่จ าชื่อหุ้นที่ท าการส่งค าสั่ง
ซ้ือ/ขายคร้ังล่าสุดไว้ จะต้องท าการคีย์ใหม่ทุกคร้ัง 

 
หมายเลข 2 ใส่ค่า Trustee Id ทุกคร้ัง คือ เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะก าหนดให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปอยู่ในช่อง NVDR 
(Trustee Id) ทุกคร้ัง  

 เลือก   เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะก าหนดให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปอยู่ในช่อง 
NVDR (Trustee Id) ทุกคร้ัง 

 ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะไมก่ าหนดให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปอยู่ท่ีช่อง 
NVDR (Trustee Id) ระบบจะท าการข้ามช่อง NVDR น้ีไปให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายได้เลย 

 
หมายเลข 3 ใส่ราคาอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซ้ือ/ขายหุ้นไว้ให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ได้
ก าหนดไว้ 

 เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซ้ือ/ขายหุ้นไว้ให้ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนด
ไว้ โดยท่ีไม่ต้องคีย์ราคาซ้ือ/ขายหุ้นน้ันทุกคร้ัง 
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เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซ้ือ/ขายหุ้น ณ. ที่ราคา Last Price 
ทุกคร้ัง 
เลือก   เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใสร่าคาซ้ือหุ้น ณ. 
ที่ราคา Offer ราคาแรก และใส่ราคาขายหุ้น ณ. ท่ีราคา Bid ราคาแรก   

 ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะไม่ท าการใส่ราคาซ้ือ/ขายหุ้นไว้ให้ ผู้ใช้จะต้องท า
การคีย์ราคาซ้ือ/ขายหุ้นทุกคร้ัง 

 
หมายเลข 4 ใส่ปริมาณซ้ือ/ขายอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้นไว้ให้ โดยอัตโนมัติ
ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ 

 เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้นไว้ให้
ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โดยท่ีไม่ต้องคีย์ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้นน้ันทุกคร้ัง 

 ใส่จ านวน Volume ที่ช่อง  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะท าการใส่
ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้นให้ทุกคร้ัง 

ใส่จ านวน Nest Step ที่ช่อง  การก าหนดจ านวนการเพิ่มและลดของ 
Volume โดยเมื่อกดลูกศรขึ้น  จ านวน Volume จะเพิ่มขึ้นทีละ 100 และเมื่อกดลูกศรลง  จ านวน 
Volume จะลดลงทีละ 100 

 ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายระบบจะไม่ท าการใส่ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้น
ไว้ให้ ผู้ใช้จะต้องท าการคีย์ปริมาณซ้ือ/ขายหุ้นทุกคร้ัง 

 
หมายเลข 5 การบันทึก PINCODE คือ เมื่อมีการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย ลูกค้าจะใส่ Pincode คร้ังแรกคร้ังเดียว คร้ังต่อไประบบจะท า
การ Save Pincode ใหโ้ดยอัตโนมัติ จนกว่าจะ LogOut ออกจากระบบ  

 เลือก  ระบบจะท าการบันทึก Pincode ให ้
 ไม่เลือก  ระบบจะไม่ท าการบันทึก Pincode ให ้

 

หมายเลข 6 แสดงการยอมรับเงือ่นไขการใช้งาน  Auto Trade 
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Smart One Click  

เป็นเคร่ืองมือทีช่่วยใหก้ารส่งค าสัง่ซ้ือ/ขายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกปริมาณและราคาในการส่ง
ค าสั่งซ้ือ/ขาย และกด enter เพื่อส่งค าสั่งได้ทันที 

1. คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้านขวามือของหน้าจอ  ดังรูป  จะเข้าสูห่น้าจอ Smart One Click ดังรูป 

 

2. เมื่อต้องการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย ใหคี้ย์ช่ือหลักทรัพย์ท่ีช่อง   
3. สามารถใสจ่ านวน Volume ได้โดยการคลิกเลือกท่ีส่วนของ Volume หรือคีย์ท่ีช่อง Volume 

 

4. ถ้าต้องการส่งค าสั่งซ้ือให้คลิกท่ี Column Buy ตรงต าแหน่งราคาที่ต้องการซ้ือ 
5. ถ้าต้องการส่งค าสั่งขายให้คลิกท่ี Column Sell ตรงต าแหน่งราคาที่ต้องการขาย 
6.  เมื่อคลิกท่ี Column Buy หรือ Column Sell จะมีกล่องยืนยันการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายแสดงขึ้นมา 
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- ใส่ PinCode ที่ช่อง  

- เมื่อต้องการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายให้คลิก  

- เมื่อต้องการยกเลิกการส่งค าสั่งซ้ือ/ขาย ให้คลิก  

 
Trip การใช้งาน Smart one Click 

 หากต้องการใช้งานฟังก์ช่ันน้ีได้ทกุๆ หน้าจอภายในโปรแกรม สามารถท าได้โดย 
 เลือกเมนู Options 

 จากน้ันเลือก                                              
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานเม้าสใ์นการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายโดย 
คลิ๊กเม้าส์ “ซ้าย” เป็นการส่งค าสัง่ “ซ้ือ” 
คลิ๊กเม้าส์ “ขวา” เป็นการส่งค าสัง่ “ขาย” 

 

 หากต้องการใช้พมิพ์ชื่อหุ้นในหน้า Market Watch แล้วเชื่อมโยงมายังหน้า Smart one Click ให้เลือกเมนู  
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 Price Alert on PC & Mobile Notification 
 

เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งบน Computer PC และบนมือถือในระบบ 
Android, iPhone และ iPad 
 
Price Alert on PC*** ตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกวา่ 1 เงือนไข โดยเงื่อนไขมีอยู่ 2 แบบคือ 

- ราคาล่าสุด (Last Sale Price) 
- เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า (%Change Price) 

วิธีการใช้งาน  

1. คลิกท่ีรูป  (Price Alert on PC) บริเวณกล่องส่งค าสั่ง 
2. กรอกชื่อหุ้นท่ีต้องการ เลือก Field, Operator, Value 
3. กดปุ่ม Update 
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เมื่อตั้งเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว รายการดังกล่าวจะไปแสดงในกรอบดา้นบน จากน้ันเมื่อราคาล่าสุดเปลีย่นแปลงตามเงื่อนไขแล้ว จะ
เกิดการแจ้งเตือน 
 

 
 
ตัวอย่าง Alert บน PC 
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Mobile Notification ตั้งการแจง้เตือนหุ้นเพื่อให้ส่ง Notification ไปยังอุปกรณ์ Smartphone 

คลิกท่ีรูป          (Mobile Notification) บริเวณกล่องส่งค าสั่ง  

แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่ Price Alert, Portfolio Alert, Sent Log, Setting 
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1. Price Alert จะเป็นท างานลักษณะเดียวกับ Price Alert on PC แต่การแสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือแทน ก าหนด
เงื่อนไขการแจ้งเตือนด้านล่าง สามารถใส่ข้อความสั้นๆ เมื่อเกิดการแจ้งเตือนขึ้นมาจะได้ทราบว่าเป็นการแจ้งเตือนของ
อะไร เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้านบน เมื่อราคาล่าสุด
เปลีย่นแปลงตามเงื่อนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือนบนมือของท่านที่เคย LogIn User น้ีมาแล้ว 

 
2. Portfolio Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 

เมื่อถึงเงื่อนไขดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนผ่านมือถือ และยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการซ้ือขายที่มีการจับคู่ทั้งหมดแล้วอีก
ด้วย 
เมื่อเคย Login ในโทรศัพท์แล้ว สามารถก าหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนผ่าน PC ได้ ซ่ึงการแจ้งเตือนก็จะไปแสดงบน
หน้าจอมือถือเช่นกัน 
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การตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือนมีวิธีดังน้ี 
- เลือกหุ้นในพอร์ตที่ต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน คลิกไปที่หุ้นน้ันให้ขึ้นเป็นแทบสีเทา 
- หุ้นท่ีเลือกจะแสดงด้านลา่ง จากน้ันก าหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือน ซ่ึงการแจ้งเตือนจะมี 2 แบบ

ด้วยกันคือ 
1. ราคาต้นทุน (Cost) เปลี่ยนแปลงไป มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่ได้ก าหนด 
2. เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า (%Change Price) มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่

ได้ก าหนด 
- เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้านบน 

 
 

3. Sent Log เป็นรายละเอียดในการส่ง Notification  
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4. Setting เป็นการตั้งค่าเพื่อรับข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ รับโฆษณา, รับสรุปการซ้ือขายรายวัน SET Index และหุ้นที่มี
การซ้ือขายมากสุด ณ เวลานั้น (Most Active), รับข้อความเมื่อจับคู่เรียบร้อย, รับข้อมูลหุ้นท่ีมีการจ่ายปันผล(XD) 
ถ้าหากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน ให้คลิกท่ีช่องเคร่ืองหมายถูกด้านหน้า เคร่ืองหมายจะหายไป จากน้ันกดปุ่ม save 
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 Portfolio Clearing Tool 
  

เป็นเคร่ืองมือช่วยส่งค าสั่งล้างพอร์ตทุกหุ้นในครั้งเดียว โดยส่งค าสั่งขายในราคาที่จะจับคู่ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานใน
สภาวะทีต่ลาดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลงอย่างรุนแรง 
 

คลกิที่รูป   หน้าจอจะแสดงจ านวนหุ้นท่ีอยูใ่น Port ทัง้หมด 

 

เมื่อต้องการ Clear Port ทั้งหมดให้คลิกท่ี Sell All โดยท่ี Order ที่ส่งไปน้ันจะส่งไปในราคา MP ซ่ึงเป็นราคาที่จับคู่ได้ทันท ี
เมื่อต้องการ Clear บางหุ้นให้คลกิท่ี Sell โดยท่ี Order ที่ส่งไปน้ันจะส่งไปในราคา MP ซ่ึงเป็นราคาที่จับคู่ได้ทันท ี
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จะมี Message ยืนยันดังรูป 

 

เมื่อส่งเสร็จจะมี Message ดังรูป 
 

 
 
รายการ Order ที่ถูกส่งจะได้ดังรูป 

 

 

 


