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รู้จักโปรแกรมซือ้ขายหุ้นผ่านอินเตอร์เน็ต 
การลงทุนหุ้นด้วยระบบการสง่ค าสัง่ซือ้ขายผ่าน Internet ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้

ลงทนุ ไมว่า่เราจะไปท่ีไหนก็สามารถเห็นราคาซือ้ขาย และสง่ค าสัง่ซือ้ขายได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุารณ์มากยิ่งขึน้ 
และยงัสามารถใช้ข้อมลูการลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการตดัสนิใจลงทนุได้อีกด้วย  

โปรแกรมซือ้ขายหุ้นผ่านอินเตอร์เน็ต นีจ้ะช่วยอ านวยความสะดวกท่านในการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเปิดหลายหน้าจอ ทา่นสามารถติดตามพอร์ตการลงทนุของทา่นในตลาดหลกัทรัพย์แบบเรียลไทม์ ซึ่ง
จะช่วยทา่นในการบริหารจดัการลงทนุของตวัเองได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

ซึง่รายละเอียดฟังก์ชนัเดน่ของ efin Trde Plus สามารถดไูด้ที่เมน ูแนะน าฟังก์ชนัเด่น 
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แนะน าฟังก์ชันเด่น 
 

efin Trade Plus โปรแกรมซือ้ขายหุ้นบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ท่ีมีฟังก์ชนัการท างานท่ีครอบคลมุและหลากหลาย

มากที่สดุ ตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุทกุกลุม่ด้วยฟังก์ชนัท่ีไมเ่หมือนใคร อาทิเช่น 

1. Batch Order ฟังก์ชนัสง่ค าสัง่เป็นชดุชดุละ 50 ค าสัง่ (แบบ Basket Order)  

2. Portfolio Clearing คือค าสัง่ล้างพอร์ต(สง่ค าสัง่ขาย)ทกุหุ้นโดยสง่ค าสัง่ขายในราคาที่จะจบัคู่ได้ทนัที เหมาะกบัการใช้

งานในสภาวะที่ราคาหุ้นมีความผนัผวนทิศทางการขาลงอยา่งรุ่นแรง  

3. Notification on Mobile ระบบสง่ข้อความ/ Alert ผา่นมือถือ (Android, iPhone/iPad) 

4. Holding Chart ที่แสดงสดัสว่นการถือครองหุ้นเพื่อวิเคราะห์พอร์ตดกูารกระจายความเสีย่งการถือครองแบบรายหุ้นและ

ราย Sector พร้อมกบัเพิ่มรายงานแบบ Projected Profit/Loss แบบแบง่ตาม Sector เพื่อช่วยแยกหุ้นออกเป็นสดัสว่น 

5. Portfolio Manangement การวิเคราะห์พอร์ตแบบอจัฉริยะ ทัง้ด้านงบการเงินและด้านความผนัผวนของราคา 

6. View Order หน้าแสดงรายการซือ้ขาย แสดงผลเป็น 2 แบบคือ  

6.1 View Order by Transaction แสดงรายการซือ้ขายแบบเรียงตามหมายเลขค าสัง่ซือ้ขาย 

6.2 View Order by Stock  (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHS, Yuanta, Nomura, MBKET) รวบรวมสถิติซือ้ขายรายหุ้น

ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยสรุปข้อมูลทัง้ ปริมาณ, ราคาเฉลี่ย, จ านวนที่จับคู่แล้วและยงัไม่จับคู่ทัง้ฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย

เพื่อให้รู้ถึงก าไรขาดทนุในหุ้นนัน้อยา่งคร่าวๆ 

7. Bar Trade กลอ่งสง่ค าสัง่ซือ้ขาย มีให้เลอืกใช้ตามสไตล์ท่ีเป็นคณุถึง 5 รูปแบบ  

8. Smart One Click สง่ค าสัง่โดยเมาส์ ง่ายรวดเร็ว ไมพ่ลาดทกุความเคลือ่นไหว 

9. Auto Trade (เป็นฟังก์ชนัพิเศษ บริษัทหลกัทรัพย์ต้องเปิดสทิธ์ิใช้งานก่อน) การสง่ค าสัง่แบบ Auto โดยก าหนดเง่ือนไขไว้

ลว่งหน้า ถ้ามีเง่ือนไขใดตรงตามที่ก าหนดไว้ ค าสัง่ดงักลา่วจะถกูสง่ไปยงัตลาดฯ ทนัที 

10. efin Tools เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ประกอบด้วย 

10.1  Chart เป็นการน า Chart ของ efinanceThai มาแสดงสามารถดไูด้อยา่ง Real Time 

10.2  Finance แสดงข้อมลูทางด้านการเงินของหุ้น 

10.3  News เป็นการน าขา่วของหุ้นใน Portfolio และใน Favorite มาแสดง 
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หน้าจอ efin Trade Plus 
 
เมื่อเปิดโปรแกรม efin Trade Plus ขึน้มาจะพบหน้าจอ ที่จดัไว้ดงัรูป โดยโปรแกรมจะแบง่ออกเป็น 4 โซนหลกัๆ 
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โซนที่ 1:  ข้อมลูของดชันีและสถานะของตลาดฯ 

 

แสดงรายละเอียดดงันี ้

หมายเลข 1 

ข้อมลูของ SET จะประกอบไปด้วย  

▪ MKT Status   คือ Market Status 
▪ Index  คือ SET Index ของ SET 
▪ Change  คือ การเปลีย่นแปลงของ SET เทียบกบัเมื่อวาน 
▪ %Change  คือ การเปลีย่นแปลงของ SET เทียบกบัเมื่อวาน 
▪ Value คือ มลูคา่การซือ้ขาย ของ SET  

หมายเลข 2 

ข้อมลูของ Futures / Options จะประกอบไปด้วย 
▪ TFEX Vol คือ จ ำนวนสญัญำทัง้หมดที่จบัคูข่อง Futures 
▪ OI / Deal  (Open Interest / Deal ของ TFEX ทัง้หมด )  

• OI คือ จ ำนวนสญัญำที่เปิดอยูท่ัง้หมดของ TFEX 

• Deal คือ จ ำนวนครัง้ที่จบัคูท่ัง้หมดของ TFEX 
▪ Option Vol คือจ ำนวนสญัญำทัง้หมดที่จบัคูข่อง Option 
▪ OI (Open Interest ของ Option) คือจ ำนวนสญัญำที่เปิดอยู่

ทัง้หมดของ Option 
หมายเลข 3        

  แสดงเวลาปัจจบุนั 

หมายเลข 4 

                           กลอ่งจดหมายการแสดง Message ของ Symbol Alert 
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หมายเลข 5 

                           การแสดง Mode ของ Connection จะมี 2 Mode  

▪ Push คือ การแสดงข้อมลูแบบ Real Time 
▪ Pull คือ การแสดงข้อมลูแบบ Refresh 

 
โซนที่ 2 : แสดงรายการจบัคู ่Ticker, Smart One Click และการปรับแตง่โปรแกรม 

 

ปุ่ ม T, S คือ การให้หน้าจอแสดงหน้า Ticker หรือ Smart one Click  

ถ้ากด T หน้าจอจะแสดงเป็น Ticker ดงัรูป       ถ้ากด S หน้าจอขวามือจะแสดงเป็น Smart One Click ดงัรูป 
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***รายละเอียดของ Smart One Click จะอธิบายในหวัข้อ Smart One Click ถดัไป 

  ส าหรับเช่ือมตอ่มายงั Facebook ของ efin 

    ใช้ส าหรับตัง้คา่ตา่งๆของ Program ซึง่จะอธิบายในหวัข้อ Options ถดัไป 

   ส าหรับออกจากโปรแกรม 
 
 
โซนที่ 3 : หน้าแสดง Template ของหน้าจอตา่งๆ 

โดยจะมเีมนสู าเร็จรูปท่ีออกแบบจดัเรียงไว้แล้วทัง้สิน้ 10 เมนดูงันี ้

 

หมายเหตุ : แตล่ะบริษัทหลกัทรัพย์อาจมีเมนทูี่แตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัสทิธิการใช้งาน 
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My List Equity (หน้าจอตดิตามสภาวะตลาดและหุ้นที่สนใจ) (Hotkey: F2)  
 

ส าหรับดแูนวโน้มการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ แสดงการเปลีย่นแปลงปริมาณและราคาเสนอซือ้เสนอขายที่ดี

ที่สดุ อีกทัง้ยงัแสดงการจบัคู่ครัง้ลา่สดุพร้อมกนัไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวนัท าการ

ก่อน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมลูได้อีกด้วย   

และยงัสามารถดขู้อมลูของหุ้นในตลาดได้วา่เป็นอยา่งไร การจบัคูค่รัง้ลา่สดุของตลาดฯ เป็นของหลกัทรัพย์ใด และ

ตกลงกันได้ในราคาและปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซือ้หรือการเคาะขาย  เป็นหน้าจอที่ท าให้สามารถ

ติดตามดขู้อมลูวา่ตลาดฯ มีความคกึคกัเพียงใด  
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รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นการแสดงข้อมลูทัว่ไปของหุ้นซึง่ประกอบด้วยข้อมลูตา่งๆดงันี ้

ความหมายของคา่ตา่งๆ 

 
หมายเลข 1 

Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมตีวัช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 

Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ  
Change   คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุ หกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
   (Last Price – Prev) 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change/Prev)*100 
Avg   คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของวนันัน้ 
Sector   คือ ช่ือกลุม่อตุสาหกรรมที่สงักดั 
ดชันี Sector   คือ ดชันีราคาหุ้นของกลุม่อตุสาหกรรม 
Change Sector   คือ ราคาเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุม่อตุสาหกรรมเทยีบกบัวนัก่อน 
%Change Sector   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของดชันีฯ 

 

หมายเลข 2 

Bid Volume   คือ ปริมาณการเสนอซือ้ที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Bid Price   คือ ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Price   คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Main Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
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Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานหลกั 
Biglot Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Biglot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายใหญ่ 
Oddlot Deals   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
Oddlot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
Oddlot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายรวมทัง้หมดบนกระดานรายยอ่ย 
 

หมายเลข 3 

OpnVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ ค านวณจาก 

(OpenVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งบนสุดและ
เป็นสขีาว 

BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
%BuyVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ ค านวณจาก 

(BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งบนกลางและ
เป็นสส้ีม 

SellVolume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
%SellVolume   คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย ค านวณจาก 

(SellVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในต าแหน่งล่าฃสุดและ
เป็นสมีว่ง 

Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
High   คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low   คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Spread   คือ ขัน้บนัไดการเพิม่ลดหรือ ช่วงของราคา 
Flag   คือ เคร่ืองหมายทีต่ิดบนหลกัทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52 W   คือ ราคาหลกัทรัพย์สงูสดุและต า่สดุ 52 สปัดาห์ 
Open-1   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า 
Open-2   คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบา่ย 
Project Close   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
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Project Vol   คือ จ านวนท่ีคาดวา่จะเกิดการจบัคูต่อนตลาดเปิด 
Par   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
IM (Initial Margin)   คือ อตัราการกู้ยมืเร่ิมต้น 
 

หมายเลข 4 

B/S  คือ Side ที่เกิดการจบัคู ่S = SELL (แสดงคา่เป็นสมีว่ง), B = BUY  
  (แสดงคา่เป็นสส้ีม) 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ซือ้/ ขายลา่สดุ 
Price   คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้/ ขาย ลา่สดุ 
Time   คือ เวลาที่ท าการซือ้/ ขายลา่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นาที: วินาท ี
 

หมายเลข 5 

      Volume Analysis การวเิคราะห์ทางเทคนคิ ด้วยปริมาณการซือ้ขาย 
 

 
 
หมายเลข 6 

   News แสดงขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบัหุ้นตวัที่สนใจ 
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หมายเลข 7 

     ดขู้อมลูย้อนหลงั Graph  

 
 
หมายเลข 8 

    กราฟแสดงราคา แบบ Intraday เพื่อดแูนวโน้มรายการซือ้ขาย ณ วนันัน้ๆ 
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My List Derivative (หน้าจอตดิตามสภาวะตลาดและหุ้นที่สนใจ) (Hotkey: F2)  
 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นกำรแสดงข้อมลูทัว่ไปของหุ้นซึง่ประกอบด้วยข้อมลูตำ่งๆดงันี ้

 
รายละเอียดและความหมายของหน้าจอ 

หมายเลข 1 

Symbol   คือ ช่ือสญัญำ   ซึง่ระบบจะมีตวัช่วย Auto Fill Symbol ท ำให้สะดวก 
Last   คือ รำคำซือ้/ขำยลำ่สดุ 
Change  คือ รำคำเปลีย่นแปลง โดยน ำรำคำซือ้/ขำยลำ่สดุหกักบัรำคำปิดเมื่อวนัท ำกำรก่อน  

(Last Price – Prior) 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์กำรเปลีย่นแปลง ค ำนวณจำก (Change / Prior)*100 
High   คือ รำคำสงูสดุของสญัญำ 
Low   คือ รำคำต ่ำสดุของสญัญำ 
Avg   คือ รำคำเฉลีย่ของสญัญำ 

หมายเลข 2 

Bid Volume   คือ ปริมำณกำรเสนอซือ้ที่ระดบัรำคำทีด่ีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Bid Price   คือ รำคำเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Price   คือ รำคำเสนอขำยที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer Volume   คือ ปริมำณกำรเสนอขำยที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Main Deals   คือ จ ำนวนรำยกำรซือ้/ขำยทัง้หมดบนกระดำนหลกั 
Main Volume   คือ ปริมำณกำรซือ้/ขำยทัง้หมดบนกระดำนหลกั 
Main Value   คือ มลูคำ่กำรซือ้/ขำยรวมทัง้หมดบนกระดำนหลกั 
Biglot Deals   คือ จ ำนวนรำยกำรซือ้/ขำยทัง้หมดบนกระดำนรำยใหญ่ 

***

*** Next Phase
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Biglot Volume   คือ ปริมำณกำรซือ้/ขำยรวมทัง้หมดบนกระดำนรำยใหญ่ 
Biglot Value   คือ มลูคำ่กำรซือ้/ขำยรวมทัง้หมดบนกระดำนรำยใหญ่ 

หมายเลข 3 
Open   คือ ปริมำณกำรซือ้/ขำย ณ เวลำเปิดตลำดฯ แยกเป็นภำคเช้ำและภำคบำ่ย 
%OpenVolume   คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมำณกำรซือ้/ขำย ณ เวลำเปิดตลำดฯ ค ำนวณจำก 

 (OpenVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในต ำแหนง่บนสดุและ
เป็นสขีำว 

Long   คือ ปริมำณกำรซือ้/ขำยจำกกำรเคำะซือ้ 
%Long   คือ เปอร์เซนต์ของปริมำณกำรซือ้/ขำยจำกกำรเคำะซือ้ ค ำนวณจำก 

 (BuyVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในต ำแหนง่บนกลำงและ
เป็นสส้ีม 

Short   คือ ปริมำณกำรซือ้/ขำยจำกกำรเคำะขำย 
%Short   คือ เปอร์เซนต์ของปริมำณกำรซือ้/ขำยจำกกำรเคำะขำย ค ำนวณจำก 

 (SellVolume / MainVolume)*100 จะแสดงในกรำฟวงกลมในต ำแหนง่ลำ่ฃสดุและ
เป็นสมีว่ง 

OI   คือ จ ำนวนสญัญำที่เปิดค้ำงไว้ 
P. Settelment   คือ รำคำปิดเมือ่วนัท ำกำรก่อน 
Settelment   คือ รำคำทีใ่ช้ช ำระรำคำ 
Ceiling   คือ รำคำเพดำน 
Floor   คือ รำคำพืน้ 
Multiplier   คือ ดชันีตวัคณูของสญัญำ 
Spread   คือ ขัน้บนัไดกำรเพิม่ลดหรือ ช่วงของรำคำ 
Basis   คือ ผลตำ่งของรำคำซือ้ขำยลำ่สดุกบัดชันี  
Open-1   คือ รำคำเปิดตลำดฯ ภำคเช้ำ 
Open-2   คือ รำคำเปิดตลำดฯ ภำคบำ่ย 
Open-3   คือ รำคำเปิดตลำดฯ ภำคเย็น 
P. Close   คือ รำคำปิดของตลำดในวนัท ำกำรก่อน 
Last   คือ วนัสดุท้ำยที่ท ำกำรซือ้ขำยของสญัญำ 
Index ของ Set50   คือ ดชันีลำ่สดุของสนิทรัพย์อ้ำงองิ 

หมายเลข 4 
B/S  คือ Side ที่เกิดกำรจบัคู ่S = Short (แสดงคำ่เป็นสมีว่ง), B=Long (แสดงคำ่เป็นสส้ีม) 
Volume   คือ ปริมำณหลกัทรัพย์ที่ซือ้ / ขำยลำ่สดุ 
Price   คือ รำคำลำ่สดุที่ท ำกำรซือ้ / ขำย ลำ่สดุ 
Time   คือ เวลำที่ท ำกำรซือ้ / ขำยลำ่สดุ แสดงเป็น ชัว่โมง: นำที: วินำท ี
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หมายเลข 5 

   คือ กรำฟแสดงรำคำ แบบ Intraday เพือ่ดแูนวโน้มรำยกำรซือ้ขำย ณ วนันัน้ๆ 
 

 
 

ส่วนที่ 2 : Selection 

 

ในสว่นของ Selection จะประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงันี ้

➢ My Port 
➢ Favorites 
➢ SET 
➢ MAI 
➢ Warrant 
➢ Derivative Warrant 
➢ %CMPR 
➢ Futures 
➢ Option 



 

 

19 

My Port (แสดงข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio) 

เป็นการน าข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนีจ้ะบอกถึงค่าการเปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบั
ราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนที่เกิดขึน้ในหน้าจอนี  ้

 
My Port Derivative (แสดงข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio) 

เป็นกำรน ำข้อมลูหลกัทรัพย์ใน Portfolio  มำแสดง นอกจำกนีจ้ะบอกถึงคำ่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบั
รำคำปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภำพกำรหมนุเวียนที่เกิดขึน้ในหน้ำจอนี ้

 
 

Favorites (กลุม่หลกัทรัพย์ที่สนใจ) 

จดักลุม่เพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจดักลุม่หลกัทรัพย์และแบ่งกลุม่ที่สนใจได้เป็น 5 กลุม่ (Favorite 
1 – Favorite 5) โดยสามารถเพิ่มรายช่ือในกลุ่มได้โดยกดปุ่ ม Home ที่คีย์บอร์ดเพื่อให้ Cursor มาอยู่ที่ช่อง Symbol และ
สามารถใสช่ื่อหุ้นได้ หรือ กดปุ่ ม “Add” และลบรายช่ือในกลุม่ได้โดยเลอืกรายช่ือที่ ต้องการและกดปุ่ ม “Delete” 
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เมนู SET  

 

 

เมนยูอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

ในสว่นของเมน ูSET จะแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์เฉพาะของตลาด SET โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  แสดงหลกัทรัพย์ที่มมีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  แสดงหลกัทรัพย์ที่มจี านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Gainer แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
➢ Most Active Loser แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
➢ Benefit  แสดงหลกัทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag 
➢ Turnover List  แสดงหลกัทรัพย์ที่ ติด Turnover List Flag (ไมร่องรับ Freewill) 
➢ SECTOR  แสดงหลกัทรัพย์ของแตล่ะกลุม่ SECTOR 
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รายละเอียดเมนูย่อยของ SET 

Most Active Value (หลกัทรพัย์ทีมี่มูลค่าการซ้ือขายสูงสดุ) 

แสดงหุ้นที่มีมูลค่าการซือ้/ขายสงูที่สุด ซึ่งแสดงว่าก าลงัเป็นที่สนใจของหมู่นกัลงทุนทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดง

รายการหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าการซือ้/ขายสูงสุดไปจนถึงต ่าสุด 40 อันดับแรก นอกจากนีจ้ะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของ

หลกัทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึน้ใน หน้าจอนี จ้ะแสดงข้อมูล

เฉพาะของตลาด SET 

 
Most Active Volume (หลกัทรพัย์ทีมี่ปริมาณการซ้ือขายสูงสดุ) 

แสดงหุ้นที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูที่สดุ ซึ่งแสดงว่าก าลงัเป็นที่สนใจของหมู่นกัลงทุนทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดง
รายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสูงสดุไปจนถึงต ่าสุด 40 อนัดับแรก นอกจากนีจ้ะบอกถึงค่าเปลี่ยนแปลงของ
หลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมือ่วนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ในหน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะ
ของตลาด SET 
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Most Active Gainers (หลกัทรพัย์ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพ่ิมข้ึนมากทีส่ดุ) 

แสดงหุ้นที่มีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกับราคาปิดวนัท าการก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชีว้่าหลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้ม

ราคาที่ดีขึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุ่มที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนี ้

จะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึ่ง หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อเฉพาะข้อมลูของตลาด 

SET 

 
Most Active Loser (หลกัทรพัย์ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากทีส่ดุ) 

แสดงหุ้นท่ีมีราคาต ่าลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิดวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่หลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคา

ที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาต ่าหรือไม่ ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทุนน้อยไปหามาก  40 อนัดบัแรก ซึ่งหน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมูลเฉพาะของตลาด 

SET 
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Benefit (หลกัทรพัย์ทีติ่ด Benefit Flag) 

เป็นหน้าจอที่แสดงหลกัทรัพย์ใดบ้างที่ติด Benefit Flag คือ หลกัทรัพย์ที่มีการแจ้งเก่ียวกบัสทิธ์ิประโยชน์ ซึง่หน้าจอ

นีจ้ะแสดงข้อมลูรวมทกุตลาด 

 
Turnover List (หลกัทรพัย์ทีติ่ด Turnover List Flag) 

เป็นหน้าจอที่แสดงว่าหลกัทรัพย์ใดบ้างที่ติด Turnover List Flag คือ หลกัทรัพย์ที่ต้องซือ้ด้วยเงินสดวางลว่งหน้า

เต็มจ านวน(Cash Balance Account) ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของกระดานหลกั 
 

 

SECTOR (หลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ภายใต ้กลุ่ม Sector ต่างๆ) 

เป็นหน้าจอที่แสดงวา่ในแตล่ะ Sector ประกอบด้วยหลกัทรัพย์ใดบ้าง ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะของตลาด 

SET 
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เมนู MAI 

 

 
เมนยูอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 

ในสว่นของเมน ู MAI จะแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ในตลาด MAIโดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  แสดงหลกัทรัพย์ที่มมีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  แสดงหลกัทรัพย์ที่มจี านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Gainer แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
➢ Most Active Loser แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
➢ SECTOR  แสดงหลกัทรัพย์ของแตล่ะกลุม่ SECTOR 
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เมนู Warrant 

 

 
เมนยูอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 

ในสว่นของเมน ูWarrant จะแสดงข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ประเภท Warant โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  แสดงหลกัทรัพย์ที่มมีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  แสดงหลกัทรัพย์ที่มจี านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Gainer แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
➢ Most Active Loser แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
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เมนู Derivative Warrant (เฉพาะ บล. AIRA, ASP, LHsec, Yuanta, Nomura และ MBKET) 

 
เมนยูอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 

ในสว่นของเมน ูDerivative Warrant จะแสดงข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant โดยแบง่เป็นหน้าจอ

ยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  แสดงหลกัทรัพย์ที่มมีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  แสดงหลกัทรัพย์ที่มจี านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Gainer แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
➢ Most Active Loser แสดงหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
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โดยจะประกอบด้วยข้อมูลดงันี ้
Symbol   คือ ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ หรือ อนพุนัธ์ 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้      

            หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูม่ากกวา่ราคาก่อนหน้า 
            หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูน้่อยกวา่ราคาก่อนหน้า 
 

Chg   คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
   (Last Price – Prev) (สามารถกดสลบัที่ Title Bar) 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change/Prev) *100  
   (สามารถกดสลบัที่ Title Bar) 
PO (PrjOpen)   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาเปิด (สามารถกดสลบัที่ Title Bar) 
PC (PrjClose)   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด (สามารถกดสลบัที่ Title Bar) 
Avg (Average)   คือ ราคาซือ้ขายเฉลีย่ของวนันัน้ (สามารถกดสลบัที่ Title Bar)  
BidVol   คือ ปริมาณที่เกิดการเสนอซือ้ของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
Bid   คือ ราคาฝ่ังเสนอซือ้ 
Offer   คือ ราคาฝ่ังเสนอขาย 
OfferVol   คือ ปริมาณที่เกิดการเสนอขายของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
%Bid   คือ เปอร์เซ็นต์ของการเสนอซือ้ 
Value(K฿)   คือ มลูคา่ซือ้ขายสะสมในระหวา่งวนั (สามารถกดสลบัที่ Title Bar)  
Volume                  คือ ปริมาณซือ้ขายสะสมในระหวา่งวนั (สามารถกดสลบัที่ Title Bar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

รายละเอียดเมนูย่อยของ Derivative Warrant 

Most Active Value (หลกัทรพัย์ประเภท Derivative Warrant ทีมี่มูลค่าการซ้ือขายสูงสดุ) 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 
ถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวยีนที่เกิดขึน้ใน 
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 
 

 
 
Most Active Volume (หลกัทรพัย์ประเภท Derivative Warrant ทีมี่ปริมาณการซ้ือขายสูงสดุ) 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่หลกัทรัพย์ใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุ
ทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะ 
บอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนักอ่นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน
หน้าจอนีจ้ะแสดงข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 
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Most Active Gainers (หลกัทรพัย์ประเภท Derivative Warrant ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพ่ิมข้ึนมากทีส่ดุ) 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ทีม่ีอตัราการเปลีย่น แปลงของ

ราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนีจ้ะแสดง

ข้อมลูเฉพาะหลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant  

 
 

Most Active Loser (หลกัทรพัย์ประเภท Derivative Warrant ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากทีส่ดุ) 

 เมื่อต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ใดมีราคาที่ต า่ลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่หลกัทรัพย์ที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนีจ้ะ

แสดงข้อมลูเฉพาะ หลกัทรัพย์ประเภท Derivative Warrant 
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เมนู %CMPR (ข้อมลูหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขายในรอบวนัปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่ 5 วนัท่ีผา่นมาสงูสดุ ) 

เป็นการน าข้อมลูปริมาณการซือ้ขายในวนัปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่ 5 วนัท่ีผ่านมา สงูสดุ 40 อนัดบัแรก เพื่อ
ดคูวามผิดปกติในเชิงปริมาณ หรือเรียกตามภาษาเทคนิคคือ หุ้นที่ Volume เข้านัน่เอง นอกจากนีจ้ะบอกถึงคา่เปลีย่นแปลง
ของหลกัทรัพย์เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนที่เกิดขึน้ในหน้าจอนี ้

 

 

รายละเอียดของหน้าจอ 

ความหมายแตล่ะคอลมัน์ของ  %CMPR 

No.   คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol   คือ ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ หรือ อนพุนัธ์ 
AVG Vol 5    คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายเฉลีย่ 5 วนั 
TradeVol   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายภายในวนันัน้ๆ 
%CMPR    คือ ตวัเลข % เปรียบเทียบระหวา่ง AvgVol 5 กบั TradeVolume 
Prev    คือ ราคาปิดวนัก่อนหน้า 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้      

            หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูม่ากกวา่ราคาก่อนหน้า 
            หมายถึง ราคาที่เกิดการจบัคูน้่อยกวา่ราคาก่อนหน้า 
 

Chg   คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
   (Last Price – Prev) 

%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change/Prev) *100 
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เมนู Futures 

 
 

เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 
 

 ในสว่นของเมน ู Futures สามารถแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ได้ โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  คือ กำรแสดงสญัญำที่มมีลูคำ่กำรซือ้ขำยสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  คือ กำรแสดงสญัญำที่มจี ำนวนกำรซือ้ขำยสงูสดุ   
➢ Gainer  คือ กำรแสดงสญัญำหลกัทรัพย์ที่รำคำซือ้ขำยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มำกที่สดุ 
➢ Loser   คือ กำรแสดงสำรสญัญำที่รำคำซือ้ขำยเปอร์เซ็นต์ลดลงมำกที่สดุ 
➢ .index Futures  คือ  กำรแสดงรำยละเอยีดของสญัญำในแตล่ะกลุม่  
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Futures 

Most Active Value (สญัญา ทีมี่มูลค่าการซ้ือขายสูงสดุ) 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่สญัญาใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 

หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการสญัญาที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอก 

ถึงคา่เปลีย่นแปลงของสญัญาเทยีบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน หน้าจอนี ้

 
 

Most Active Volume (สญัญา ทีมี่ปริมาณการซ้ือขายสูงสดุ) 

 เป็นหน้าจอที่แสดงวา่สญัญาใด ที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย 
หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการสญัญาที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอกถึงคา่
เปลีย่นแปลงของสญัญาเทยีบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนท่ีเกิดขึน้ในหน้าจอนี  ้
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Most Active Gainers (สญัญา ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพ่ิมข้ึนมากทีส่ดุ) 

 เมื่อต้องการทราบวา่สญัญาใดมรีาคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่อาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาทีด่ขีึน้ หรือต้องการทราบวา่สญัญาที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มีอตัราการเปลีย่น แปลงของราคา

สงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงสญัญาที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนี ้

 
 

Most Active Loser (สญัญา ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากทีส่ดุ) 

 เมื่อต้องการทราบวา่สญัญาใดมรีาคาทีต่ ่าลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึ่งอาจจะบง่ชีว้า่

หลกัทรัพย์ใดมแีนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่สญัญาที่ตนมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ทีม่ีอตัราการเปลีย่นแปลงของราคา

ต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงสญัญาที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนี ้
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.Index Futures (การแสดงรายละเอียดของสญัญาในแต่ละกลุ่ม) 

 เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดของกลุม่สญัญาในแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วยสญัญาใดบ้าง   

 
 

เมนู Option 

 
เมน ูยอ่ย  จะประกอบไปด้วย หน้าจอดงันี ้

 
 ในสว่นของเมน ู Option สามารถแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ได้ โดยแบง่เป็นหน้าจอยอ่ยๆ ดงันี ้

➢ Most Active Value  คือ การแสดงสญัญาที่มมีลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Volume  คือ การแสดงสญัญาที่มจี านวนการซือ้ขายสงูสดุ   
➢ Most Active Gainer คือ การแสดง สญัญาที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ 
➢ Most Active Loser คือ การแสดงสญัญาที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สดุ 
➢ SET 50 Index Oprion คือ การแสดงตามเดือนหมดอายขุองสญัญา 
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รายละเอียดเมนูย่อยของ Options 

Most Active Value (สญัญาประเภท Option ในตลาด ทีมี่มูลค่าการซ้ือขายสูงสดุ) 

เป็นหน้าจอที่แสดงวา่สญัญาประเภท Option ใด ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมูน่กั
ลงทนุทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการสญัญาประเภท Option ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบัแรก 
นอกจากนีจ้ะบอก ถึงคา่เปลีย่นแปลงของสญัญาประเภท Option เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพ
การหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ใน หน้าจอนี ้

 
 

Most Active Volume (สญัญาประเภท Option ในตลาด MAI ทีมี่ปริมาณการซ้ือขายสูงสดุ) 

เป็นหน้าจอที่แสดงวา่สญัญาประเภท Option ใดที่มีปริมาณการซือ้/ขายมาก ซึง่แสดงวา่เป็นท่ีก าลงัสนใจของหมู่
นกัลงทนุทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการสญัญาประเภท Option ที่มีปริมาณการซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต า่สดุ 40 อนัดบั
แรก นอกจากนีจ้ะบอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของสญัญาประเภท Option เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็น
สภาพการหมนุเวียนทีเ่กิดขึน้ในหน้าจอนี ้
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Most Active Gainers (สญัญาประเภท Option ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์เพ่ิมข้ึนมากทีส่ดุ) 

เมื่อต้องการทราบวา่สญัญาประเภท Option ใดมีราคาที่สงูขึน้มากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่

อาจจะบง่ชีว้า่หลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ดีขึน้ หรือต้องการทราบวา่สญัญาประเภท Option ทีต่นมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มี

อตัราการเปลีย่น แปลงของราคาสงูหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงสญัญาประเภท Option ที่มีอตัราก าไรสงูจากก าไรมากไปหา

น้อย 40 อนัดบัแรก ซึง่ หน้าจอนี ้

 
 

Most Active Loser (สญัญาประเภท Option ทีร่าคาซ้ือขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากทีส่ดุ) 

 เมื่อต้องการทราบวา่สญัญาประเภท Option ใดมีราคาทีต่ ่าลงมากที่สดุเมื่อเทียบกบัราคาปิด เมื่อวนัท าการก่อน ซึง่

อาจจะบง่ชีว้า่หลกัทรัพย์ใดมีแนวโน้มราคาที่ลดลง หรือต้องการทราบวา่สญัญาประเภท Option ทีต่นมีอยูน่ัน้ อยูใ่นกลุม่ที่มี

อตัราการเปลีย่นแปลงของราคาต ่าหรือไม ่ซึง่หน้าจอนีจ้ะแสดงสญัญาประเภท Option ที่มีอตัราขาดทนุสงูจากขาดทนุน้อย

ไปหามาก 40 อนัดบัแรก ซึง่หน้าจอนี ้
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Trick ในการใช้หน้าจอ My List 

หน้าจอสว่นท่ี 1 (Stock By Price) 
- สามารถกด Space bar เพื่อใสหุ่้นท่ีช่อง Symbol ได้ 

หน้าจอสว่นท่ี 2 (selection ยกเว้น %CMPR) 
- วิธีการระบุช่ือหุ้ นที่หน้าจอ Favorites สามารถกดปุ่ ม Home เพื่อให้ Cursor มาอยู่ที่ช่อง Symbol และ

สามารถใสช่ื่อหุ้นถดัไปได้โดยกดลกูศร ￬ (ลง) 

- ถ้าใสช่ื่อหุ้นซ า้กบัหุ้นเดมิระบบจะท าการลบหุ้นท่ีใสก่่อนหน้าให้ (แตต้่องอยูภ่ายใน Favorite เดียวกนั) 

- ในการใสหุ่้นต้องดบัเบิล้คลกิทีช่่องที่ต้องการใสหุ่้น 

- เมื่อคลกิข้อมลูในสว่นท่ี 2 (Best Bid/Offer) ที่แถวของหุ้นใด ในสว่นของ Symbol By Price ก็จะแสดงข้อมลู

ของหุ้นนัน้ด้วย 

- สามารถกดเคร่ืองหมาย + หน้าช่ือ Symbol เมื่อต้องการให้แสดงข้อมลูการเสนอซือ้ทีด่ีที่สดุ 1 อนัดบั, 3 

อนัดบั และ 5 อนัดบั 

- สามารถกด ท่ี Column Chg เพื่อเปลีย่นเป็น %Chg  

- สามารถกด ท่ี Column Avg เพื่อเปลีย่นเป็น PO หรือ PC  

- สามารถกด ท่ี Column Value(K฿) เพื่อเปลีย่นเป็น Volume 

- สามารถคลกิขวาที่ช่ือหุ้น เพื่อแสดง Graph, News, Finance, Stock in Play, Sale by Price, Sale by 

Time, View OddLot ของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
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 Portfolio (พอร์ตการลงทนุและข้อมูลบัญชีซือ้ขาย) (Hotkey: F8) 
 
 หน้าจอแสดงหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตทัง้หมด, วงเงินเครดิตคงเหลือ, ก าไร/ขาดทุน, รายละเอียดของบญัชีในด้านต่างๆ 
โดยแบง่เป็น Main Menu หลกั 4 เมนดูงันี ้

➢ Portfolio แสดงข้อมลูบญัชีซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดที่ถืออยูซ่ึง่สามารถแบง่เมนอูอกเป็น 5 เมนดูงันี ้
✓ Profit/Loss ประเมินผลก าไร/ขาดทนุ 
✓ Credit Balance หลกัทรัพย์ในพอร์ต 
✓ Total Realize/Profit ผลก าไร/ขาดทนุตามจริง 
✓ Confirm Summary สรุปรายการซือ้/ขายของลกูค้าตามหุ้นท่ีจบัคูไ่ด้ 
✓ Confirm By Stock         แสดงรายการ Sub Total (Confirm by Stock) 

➢ Holding Chart เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 สว่นคือ รายหุ้น
และราย Sector  

➢ NAV Chart เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกบั SET 
➢ Portfolio Manangement แสดงข้อมลูการวิเคราะห์หุ้นในพอร์ตและประเมินความเสีย่งในด้านตา่งๆ ดงันี ้

✓ Risk Management ประเมินประสทิธิภาพของพอร์ทวา่อยูใ่นระดบัใด เพื่อวเิคราะห์ 

หาจดุแข็งจดุออ่นของตน 

Portfolio Equity 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 บัญชีเงนิสด (Cash Balance) 
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 บัญชีเครดติบาแลนซ์ (ส าหรับ บล. AIRA, ASP, Yuanta, LHs, Nomura, MBKET) 

 
 

 บัญชีเครดติบาแลนซ์ (ส าหรับ บล. AWS, CIMBs, RHBS, TNS, GLOBLEX) 
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➢ Portfolio แสดงข้อมลูบญัชีซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดที่ถืออยูซ่ึง่สามารถแบง่เมนอูอกเป็น 5 เมนดูงันี ้
 

Profit/Loss (ประเมินผลก าไร/ขาดทนุ) 

แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผลก าไรขาดทนุของหุ้นท่ีมอียูใ่นพอร์ต เมื่อเทียบกบัราคาของหุ้นท่ีเกิดการซือ้/ขายกนัครัง้สดุท้ายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ (Last Sale)  

 

รายละเอียดหน้าจอ Projected Profit/Loss   

Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลกูค้ามีอยู ่ 
TTF   คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
   " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
   "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Type   คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลกูค้า 
   “-“ = Long Term  หุ้นปกต ิ
   S = การท า short sell 

P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกนั (ไมม่ีผลตอ่การคดิค านวณคา่ 
Purchasing Power) 
C = Collateral Symbol หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั (มีผลตอ่การคิด
ค านวณคา่Purchasing Power) 
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   H = หุ้นใน port ถกูก าหนดห้ามซือ้ขาย 
   R = ลกูหุ้น 
   * = หลกัทรัพย์ที่หยดุท าการซือ้/ขายชัว่คราว (Suspend) 
OnHand  คือ จ านวนหุ้นท่ีลกูค้ามีอยูใ่น Port (ซึง่หกัลบออกจากหุ้นท่ีสัง่ขายแล้วแตย่งัไม ่

Matched)  
ค านวณจาก Onhand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 

Sellable   คือ จ านวนหุ้นใน Port ที่ลกูค้สามารถสัง่ขายได้ โดยไม ่Short Sale ค านวณจาก 
   Sallable = Start today + Matched Buy today – Matched Sale today 
Average   คือ ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของลกูค้าที่ลกูค้าซือ้มาเก็บไว้ 
Last   คือ ราคาที่ท าการซือ้/ขายกนัครัง้สดุท้ายที่เกิดขึน้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
Cost   คือ ต้นทนุของการซือ้หุ้น (ค านวณจาก Shares * Average) 
Current Value   คือ มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นท่ีลกูค้ามี (ค านวณจาก Shares * Last) 
%Unrl    คือ ค านวณได้ดงันี ้(Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrealized P/L  คือ เป็นสว่นท่ีเปรียบเทียบผลของการขายหุ้นท่ีมีอยูใ่นพอร์ตทัง้หมดในราคาเฉลีย่ตอ่

หุ้นท่ีลกูค้าซือ้มากบัในราคาที่ท าการซือ้ขายกนัครัง้สดุท้ายในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่
สามารถค านวณได้ดงันี ้Unreal P/L= Current Value – Cost 

Realize P/L   คือ มลูคา่ของผลก าไร / ขาดทนุซึง่เกิดจากการค านวณดงันี ้Sell Tot Amount – Cost 
Tot Amount 

Net Settle   คือ วงเงินสว่นท่ีไมถ่กูน าไปรวมใน Line Available หลงัจากการขายหุ้นท่ีติด Trading 
Alert level 3 สามารถกดสลบัได้ที่คอลมัน์ Realized 

F-Score   คือ เกรดของหุ้นท่ีค านวณมาจากงบการเงิน (F-Score สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้บนโปรแกรม efin StockPickUp) สามารถกดสลบัได้ที่คอลมัน์ Realized 

Total Grade   คือ เกรดสรุปรวมของทัง้พอร์ต 
 

เทคนิคการประยกุต์ใช้ F-Score 
ให้ดคูา่ที่ช่อง Total Grade คา่ทีด่ีคือตัง้แต ่เกรด B ขึน้ไป จะบง่บอกได้วา่ภาพโดยรวมของพอร์ทอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ตอ่มาให้ดเูกรดของหุ้นรายตวัเพือ่วิเคราะห์แบบรายตวัอกีที คา่ทีด่ีคือตัง้แต ่เกรด C+ ขึน้ไป ถ้าหุ้นท่ีถืออยูม่ีเกรดที่ดี ก็
ควรจะต้องมีน้าหนกัทีเ่ยอะตามด้วย ซึง่จะแสดงวา่พอร์ตของเรามีความเสีย่งที่คอ่นข้างต ่านัน่เอง  

**หมายเหต ุจะค านวณเฉพาะหุ้นท่ีมีรหสัรูปแบบงบการเงิน (7) ซึง่อยูใ่นกลุม่ Industrial & Service เทา่นัน้**  
***ถ้าหุ้นตวัใดแสดงคา่ N/A แสดงวา่ไมถ่กูนามาค านวณ***  
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Credit (หลกัทรัพย์ในพอร์ต) 

แสดงข้อมลูภายในพอร์ตลกูค้า เช่น วงเงินเครดิตคงเหลอื และจ านวนหุ้น เป็นต้น 

 ชนิดบญัชีของลกูค้า เป็นบัญชเีครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AIRA, ASP, YUANTA, LHs, Nomura, MBKET) 

 
 

*** ดงันัน้เมื่อชนิดบญัชีของลกูค้าตา่งกนั บัญชเีครดติบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพิ่มเมน ูCredit ขึน้มา 
 
รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Credit   

สว่นท่ี 1   

Account   คือ เลขท่ีบญัชีของลกูค้า 
Name   คือ ช่ือของลกูค้า 
Trader   คือ หมายเลขของผู้ดแูล  
Customer Flag  คือ เคร่ืองหมาย Flag ที่ลกูค้าคนนีต้ิด 
Customer Type  คือ ชนิดลกูค้า 
   ‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร์ 
   ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
   ‘F’ : ลกูค้าตา่งชาติของโบรกเกอร์ 
   ‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
   ‘I’  : ลกูค้าของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘O’ : ลกูค้าตา่งชาตขิองซบัโบรกเกอร์ 
   ‘U’ : กองทนุรวมของซบัโบรกเกอร์ 
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Account Type  คือ ชนิดบญัชีของลกูค้า 
      ‘C’  : บญัชีเงินสด  
      ‘B’  : บญัชีเครดิตบาแลนซ์ 
Credit Type   คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลกูค้า 

‘1’ : Regular Credit 
   การซือ้จะพิจารณาทีว่งเงินซือ้, การขายจะพิจารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
       ‘2’ : Credit Line 
                     การซือ้จะพิจารณาทีว่งเงินซือ้, การขายจะพิจารณาทีว่งเงินขาย 

    ‘3’ : Total Exposure 
     การซือ้และขายจะพิจารณาทีว่งเงินรวม     

Can’t over credit  คือ ก าหนดความสามารถในการซือ้/ขายเกินเครดิตทีม่ีอยู ่
    ‘Y’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน และไมส่ามารถขาย Short Sellได้ 

     ‘B’ : ลกูค้าไมส่ามารถซือ้เกินวงเงิน แตส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
     ‘S’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  แตไ่มส่ามารถขาย Short Sell ได้ 
     ‘  ’ : ลกูค้าสามารถซือ้เกินวงเงินได้  และสามารถขาย Short Sell ได้ 

Excess Equity  คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Purchasing Power  คือ อ านาจการซือ้ 
Credit Line   คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้าเมื่อลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่มีไว้เพื่อให้ทราบวา่เป็น

ลกูค้าระดบัใด การใช้งานฟิลด์นี ้ได้แก่ 
1. ในกรณีอนุมัติวงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ 

(Approve) จะใช้Field นีใ้นการค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมัติได้ = 
Credit Line * Percent 

2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการ
ขาย 

ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 
ถ้า Credit Line ไมเ่ทา่กบั 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แตจ่ะต้องไมท่ าให้ 

Buy/Total Credit Line มีคา่มากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสดุไมเ่กินจ านวน 
Credit Line) 

Equity   คือ ทรัพย์สนิของลกูค้าทัง้หมด 
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สว่นท่ี 2  

Margin Rate   คือ เพื่อลดอตัราความเสี่ยงของ Broker ให้น้อยลง เพราะเนื่องจากลกูค้าแต่ละคนมี
เครดิตไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงมีการน าค่าของ Adjust Margin Rate มาท าการค านวณใน
การตดัและการคืนวงเงินให้กบัลกูค้า 

Loan Limit   คือ ขีดจ ากดัยอดหนีข้องลกูค้า Type “B” จะแสดงให้เห็นที่สว่นบนของหน้าจอ Credit 
Balance Maintenance และคา่ Loan จะมีคา่ได้ไมเ่กินคา่ Loan Limit นีเ้ทา่นัน้ 

Excess Equity  คือ ยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Mark EE   คือ เป็นคา่ของ EE ณ ปัจจบุนั = Eq – MR 
MM%   คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ต้องด ารงไว้ 
Equity   คือ ทรัพย์สนิรวมของลกูค้า 
MR   คือ ทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนั * อตัรา Initial Margin 

 
ASSET 

Cash Balance  คือ ยอดเจ้าหนีส้ทุธิ  
LMV   คือ มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นในบญัชีของลกูค้า   
Colleteral   คือ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีลกูค้าวางเป็นประกนัเพิ่ม 

 
LIABILITIES 

Loan   คือ ยอดกู้สทุธิ (หลงัท าการซือ้ขาย) 
SMV   คือ มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบญัชี  
   (Short Sell Symbol) 

 
CALL & FORCE 

Call   คือ ลกูค้าที่จะต้องเรียกหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเพิ่ม 
Force   คือ ลกูค้าที่จะต้องถกูบงัคบัขายหลกัทรัพย์ในบญัชี 
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 ชนิดบญัชีของลกูค้า เป็นบัญชเีครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance บล. AWS, CIMBs, RHBOSK, TNS, GLOBLEX) 
  

 
 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Credit   

สว่นท่ี 1  

Account   คือ เลขท่ีบญัชีและช่ือของลกูค้า 
Trader   คือ หมายเลขและช่ือของผู้ดแูล  
Account Type  คือ ชนิดบญัชีของลกูค้า 
    C = Cash Account 
    A = Cash Margin Account 
    M = Maintenance Margin 
    B = Credit Balance 
    H = Cash Balance 
    I = Internet 
Credit Type   คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลกูค้า 

 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) 
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Customer Type  คือ ชนิดลกูค้า 
   ‘C’ : ลกูค้าของโบรกเกอร์ 
   ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
   ‘F’ : ลกูค้าตา่งชาติของโบรกเกอร์ 
   ‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
   ‘I’  : ลกูค้าของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘O’ : ลกูค้าตา่งชาตขิองซบัโบรกเกอร์ 
   ‘U’ : กองทนุรวมของซบัโบรกเกอร์ 
Credit Line   คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้าเมื่อลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่มีไว้เพื่อให้ทราบวา่เป็น

ลกูค้าระดบัใด 
การใช้งานฟิลด์นี ้ได้แก่ 

1. ในกรณีอนุมัติวงเงินซือ้/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ
(Approve) จะใช้ Field นีใ้นการค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดที่สามารถอนุมัติได้ = 
Credit Line * Percent 

2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการ
ขาย 

ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 
ถ้า Credit Line ไมเ่ทา่กบั 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะต้องไม่ท าให้ 

Buy/Total Credit Line มีค่ามากกวา่ Credit Line (คืนวงเงินได้มากสดุไม่เกินจ านวน 
Credit Line) 

Equity    คือ ทรัพย์สนิของลกูค้าทัง้หมด (Equity = Buy Limit + Total Current Value) 
Excess Equity  คือ ทรัพย์สนิสว่นเกินของลกูค้า เป็นยอดวงเงินเครดิต ส าหรับ Account Type 

“B”และ Credit Type 1 เทา่นัน้ 
Purchasing Power  คือ อ านาจการซือ้ 

สว่นท่ี 2 

Acc EE   คือ สว่นตา่งของ equity ลกูค้าทีม่ีอยูจ่ริงกบัระดบั equity ที่ต้องการ ซึง่จะใช้เป็น
ตวัก าหนด 

BCrd 50%   คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 50% 
BCrd 60%   คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 60% 
BCrd 70%   คือ อ านาจซือ้ของลกูค้าที่ Customer Margin 70% 
Assets   คือ มลูคา่สว่น Asset 
MR   คือ มลูคา่หลกัประกนัท่ีวางไว้ 
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Call Force   คือ มลูคา่ที่โบรกเกอร์ต้องการ Force 
Shortage Force  คือ มลูคา่ที่ต้อง force ให้ถึงอตัรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL 
Liabilities   คือ มลูคา่ Liability 
Equity   คือ สว่นลงทนุของลกูค้า 
Buy MR   คือ MR ของหุ้นท่ีสัง่ซือ้แตย่งัไม ่Match 
Sell MR   คือ MR ของหุ้นท่ีสัง่ขายแตย่งัไม ่Match 
Cash Bal   คือ เงินสดทีว่างเป็นประกนั 
EE   คือ สว่นของทนุท่ีเหลอือยู ่
PP   คือ อ านาจซือ้ของลกูค้า 
Call LMV   คือ อตัรา Margin Call ด้าน LMV 
LMV   คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ใน Port ของลกูค้า 
Collateral   คือ มลูคา่หลกัประกนัอื่นๆ เป็นคา่คงที่ 
Call Margin   คือ มลูคา่ที่โบรกเกอร์ต้องการ Call 
Call SMV   คือ อตัรา Margin Call ด้าน SMV 
SMV   คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ขาย Short ใน Port ของลกูค้า 
DEBT   คือ มลูคา่หนีท้ี่กู้ ไปเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ 
Shortage Call  คือ มลูคา่ที่ต้อง call ให้ถงึอตัราที่ broker ต้องการ = EQUITY - CALL MARGIN 
Force LMV   คือ อตัรา force sell ด้าน LMV call ถึงระดบัท่ีโบรกเกอร์ต้องการ 
BMV   คือ มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลกูค้า 
Action   คือ รายละเอยีดของ Event call margin หรือ force sell 
Force SMV   คือ อตัรา force sell ด้าน SMV call ถึงระดบัท่ีโบรเกอร์ต้องการ 
Withdrawal   คือ จ านวนวงเงินท่ีสามารถถอนได้ 
Margin Rate   คือ อตัรามาร์จิน้ 
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Realize Profit/Loss (ผลก าไร/ขาดทนุตามจริง) 

แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผลก าไรขาดทนุของหุ้นท่ีลกูค้าผู้ใช้ได้ท าการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายไปแล้วจริง 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Realize Profit/Loss   

Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลกูค้ามีอยู ่
Type   คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของ 

   “-“ = Long Term หุ้นปกต ิ
   S = การท า short sell 

P = Symbol Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกนั (ไมม่ีผลตอ่การคดิค านวณคา่ 
Purchasing Power) 
C = Collateral Symbol หุ้ นที่น ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน (มีผลต่อการคิด
ค านวณคา่ Purchasing Power) 

   H = หุ้นใน port ถกูก าหนดห้ามซือ้ขาย 
   R = ลกูหุ้น 
   * = หลกัทรัพย์ที่หยดุท าการซือ้/ขายชัว่คราว (Suspend) 

TTF   คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
   " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
   "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
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Start Of day   คือ จ านวนหุ้นเดมิ หรือเร่ิมต้นท่ีลกูค้ามีอยูภ่ายในพอร์ตส าหรับวนันี ้
B/H Today   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการสง่ค าสัง่ซือ้และเกิดการซือ้/ขายกนัขีน้ (Matched) รวมทัง้หุ้นท่ีมี

การ Short Sell (ขายโดยไมม่ีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึน้ทัง้หมดภายในวนันี ้
S/C Today   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการสง่ค าสัง่ขายและเกิดการซือ้/ขายกนัขีน้ (Matched) รวมทัง้หุ้นท่ี

มีการท า Cover short (ซือ้คืนในสว่นท่ีได้ท าการ Short sell ไป) และมีการ Matched 
เกิดขึน้ทัง้หมดภายในวนันี ้

S/C Avg   คือ ราคาเฉลีย่ในการขายหรือการ Cover Short ตอ่หุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในพอร์ตของ
ลกูค้าภายในวนันี ้

Cost Avg   คือ ราคาเฉลีย่ในการซือ้ตอ่หุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในพอร์ตของลกูค้าภายในวนันี ้
S/C Amount   คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการขายหรือ Cover Short เทยีบกบัราคาขายเฉลีย่ ซงึสามารถท า

การค านวณได้ดงันี ้Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today 
Cost Amount   คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการขายเทียบกบัราคาต้นทนุเฉลีย่ ซึง่สามารถท าการค านวณได้

ดงันี ้Cost Tot   Amount = Cost Avg * Sell Today 
Realize P/L   คือ มลูคา่ของผลก าไร / ขาดทนุซึง่เกิดจากการค านวณดงันี ้

   Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
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Confirm by Stock (แสดงรายการ Sub Total) 

สรุปรายการซือ้/ขายตาม Order เฉพาะที่มีรายการจบัคู ่โดยแบง่ตาม Side B/S และแบง่ตามหุ้น  

รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Confirm By Stock 

Side   คือ B = ซือ้หุ้น, S= ขายหุ้น 
Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีท าการซือ้/ขายภายในวนันี ้
TTF   คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
   " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกติ 
   "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
   "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Volume   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้/ขายทัง้หมดของหุ้นภายในวนันี ้
Price   คือ ราคาซือ้/ขายหุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในวนันี ้
Amount   คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการซือ้/ขาย เทียบกบัราคาเฉลีย่ 
Comm+Vat   คือ มลูคา่ Commission คดิรวมคา่กบั VAT ของแตล่ะรายการ 
NetAmnt   คือ ยอดเงินของลกูค้าทีจ่ะต้องจา่ยในกรณีซือ้ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
   ซือ้  = Amount + Commission 
   ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT  คือ มลูคา่ซือ้ของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL SOLD  คือ มลูคา่ขายของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL NET   คือ จ านวนเงินรับจ่ายสทุธิในแตล่ะวนั  
   ถ้าเป็นเคร่ืองหมายบวก หมายถึงจ านวนเงินท่ีได้รับภายในวนันี ้
   ถ้าเป็นเคร่ืองหมายลบ หมายถึง จ านวนเงินท่ีต้องจา่ยภายในวนันี ้
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Confirm Summary (สรุปรายการซือ้/ขายของลกูค้าตามหุ้นท่ีจบัคูไ่ด้) 

สรุปรายการซือ้/ขาย ของลกูค้าตามหุ้นเฉพาะที่จบัคูไ่ด้เรียบร้อยแล้ว โดยแยกตาม Side B / S   

 
รายละเอียดและความหมาย หน้าจอ Confirm Summary   

Side  คือ B = ซือ้หุ้น, S= ขายหุ้น 
Symbol  คือ ช่ือของหุ้นท่ีท าการซือ้/ขายภายในวนันี ้
TTF  คือ สถานะของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
  " ": รายการซือ้/ขายหุ้นปกติ 
  "1": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ Thai Trust Fund 
  "2": รายการซือ้/ขายหนว่ยลงทนุ ThaiNVDR 
Volume  คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้/ขายทัง้หมดของหุ้นภายในวนันี ้
Price  คือ ราคาเฉลีย่ในการซือ้/ขายหุ้นที่เกิดขึน้ภายในวนันี ้
Amount  คือ มลูคา่ของหุ้นท่ีมีการซือ้/ขาย เทียบกบัราคาเฉลีย่ 
Comm+Vat  คือ มลูคา่ Commission คดิรวมคา่กบั Commission ของแตล่ะรายการ 
NetAmnt  คือ ยอดเงินของลกูค้าทีจ่ะต้องจา่ยในกรณีซือ้ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
  ซือ้  = Amount + Commission 
  ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT  คือ มลูคา่ซือ้ของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL SOLD  คือ มลูคา่ขายของหุ้นทัง้หมด ณ วนัท าการปัจจบุนั 
TOTAL NET  คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD 
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➢ Holdings Chart เป็นกราฟแทง่แสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบง่การแสดงออกเป็นรายหุ้นและราย Sector 

 

➢ NAV Chart เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกบั SET 
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 หากต้องการเปลีย่นแปลง คา่ NAV สามารถแก้ไขได้โดยคลกิที่ ปุ่ ม Edit 

 

 หน้าท ารายการ 

 

 รายละเอียดการท ารายการ 
1. สามารถ เพิ่มคา่ NAV โดยเลอืกที่ Deposit และ ลดคา่ NAV โดยเลอืกที่ Withdraw   
2. สามารถใสค่า่ที่ต้องการเพิ่มหรือลดได้ที่  Amount 
3. สามารถก าหนดวนัท่ีต้องการแก้ไขคา่ NAV จากอดตีจนถงึที่ระบใุน  Start Date 
4. หากท ารายการเรียบร้อย คลกิที่ปุ่ ม OK 
5. หากยกเลกิการท ารายการ คลกิทีปุ่่ ม Cancel 

 

 

 

 



 

 

54 

➢ Portfolio Management แสดงข้อมลูการวเิคราะห์หุ้นในพอร์ตและประเมินความเสีย่งในด้านตา่งๆ  

✓ Risk Management ประเมินประสทิธิภาพของพอร์ตวา่อยูใ่นระดบัใด เพื่อวเิคราะห์หาจดุแขง็ 
จดุออ่นของตน 

 
Risk Management 
 เป็นการวดัประสิทธิภาพของพอร์ตเพื่อให้มองเห็นจุดอ่อนของตน จะได้ปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างตรงจุดและมี
ประสทิธิภาพ 

 
 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Risk Management 
ปุ่ ม Help    จะแสดงข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั Risk Mamagement 
ปุ่ ม Auto Trade  สามารถตัง้ค าสัง่ Auto Trade Type 2 จากหน้า Risk Management ได้ทนัที 

 
Zone ตารางแสดงค่าปัจจุบัน 

Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลกูค้ามีอยู ่ 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

" "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 

Caution   คือ Caution ให้แจ้งเตือนเมื่อราคา Last ของหุ้นตวันัน้ลงมาแตะ 3% จากราคา  
Stop Price เช่น ตัง้ราคา Stop Price ที่ 10 บาท  



 

 

55 

3% ของ 10 บาท จะอยูท่ี่ราคา 10.30 ดงันัน้ เมื่อราคา Last ลงมาถึง 10.30 ให้ท าการ
แจ้งเตือนเป็น Notification และขึน้สญัลกัษณ์ที่ช่อง Caution 

F-Score คือ Grade ของหุ้น โดยอิงจากงบการเงิน (ใช้คา่ F-Score ตากหน้า Portfolio 
Profit/Loss) 

Beta  คือ ระดบัท่ีบอกความเสีย่งวา่หุ้นท่ีถืออยู ่มีความเสีย่งอยูใ่นระดบัใด คา่ที่ดีคือแสดงคา่ 
Low Caution, F-Score, Beta จะอยูใ่นหวัข้อเดยีวกนั สามารถกดสลบัท่ีหวัข้อได้ 

OnHand คือ จ านวนหุ้นท่ีลกูค้ามีอยูใ่น Port (ซึง่หกัลบออกจากหุ้นท่ีสัง่ขายแล้วแตย่งัไม ่
Matched) ค านวณจาก OnHand = Start today + Matched Buy today – Volume 
Sale today 

Average  คือ ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของลกูค้าที่ลกูค้าซือ้มาเก็บไว้ 
Last  คือ ราคาที่ท าการซือ้/ขายกนัครัง้สดุท้ายที่เกิดขึน้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
%Unrl  คือ ค านวณได้ดงันี ้(Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrealized P/L  คือ เป็นสว่นท่ีเปรียบเทียบผลของการขายหุ้นท่ีมีอยูใ่นพอร์ตทัง้หมดในราคาเฉลีย่ตอ่

หุ้นท่ีลกูค้าซือ้มากบัในราคาที่ท าการซือ้ขายกนัครัง้สดุท้ายในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่
สามารถค านวณได้ดงันี ้Unreal P/L= Current Value – Cost 

Realize P/L  คือ มลูคา่ของผลก าไร / ขาดทนุซึง่เกิดจากการค านวณดงันี ้ 
  Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 

Impact (%)  คือ คา่ก าไรขาดทนุของหุ้นตวันัน้ คิดเป็นก่ี% ของ Equity  
  ค านวณจาก (Unrl P/L /Equity)*100 

 

Zone ตารางตัง้ค่า (แถบสีชมพู) 

Condition  คือ เง่ือนไขส าหรับก าหนดราคา Stop Price  
   - %Change  มีให้เลอืกตัง้แต ่1 – 50 

  - SMA  มีให้เลอืกตัง้แต ่1 – 200 
  - Break Low มีให้เลอืกตัง้แต ่1 – 200 
Stop Price  คือ ราคา Cut Loss โดยคา่เร่ิมต้นจะให้องิ จากคา่ Max Loss (%) ตามระดบั Level ที่

เลอืก ซึง่จะสมัพนัธ์กบัช่อง Condition 
Target  คือ ราคา Take Profit ค านวณโดยอ้างองิ StopPrice ตามระดบั Level ที่เลอืก 
P/L  คือ แสดงคา่ก าไรขาดทนุ จาก Stop Price ที่ตัง้  
  ค านวณจาก 

   - หุ้น Type ปกติ >> P/L = (StopPrice – (StopPrice * SlipPage) – Avg) * 
OnHand 

   - หุ้น Type ‘S’ >> P/L = (Avg- (StopPrice + (StopPrice * SlipPage))) * OnHand 
   โดยที่ SlipPage มคีา่เทา่กบั 1% 
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Total P/L  คือ ผลรวมของช่อง P/L 
Impact (%)  คือ คา่ก าไรขาดทนุของหุ้นตวันัน้ คิดเป็นก่ี% ของ Equity  
 ค านวณจาก (P/L /Equity)*100 

Zone ก าหนดค่าด้านล่าง 
Level  คือ ระดบัก าหนดคา่เร่ิมต้นเมื่อเปิดโปรแกรม คือ Beginner 
Expect Profit (%)  คือ ก าไรท่ีคาดหวงั ใช้คา่ตามตาราง Level 
Expect Win (%)  คือ ความแมน่ย าที่คาดหวงั 
Expect Profit/Loss Ratio (%) คอื ก าไรมากกวา่ขาดทนุคิดเป็นก่ีเทา่ฅ 
Started Equity(Baht)  คือ เงินลงทนุเร่ิมต้น ใช้คา่ Equity ครัง้แรกที่เปิดโปรแกรมครัง้เดียว และจะไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงจนกวา่ผู้ใช้งานจะท าการแก้ไขเอง 
Max Loss (%)  คือ ยอมรับการขาดทนุได้ก่ี % แสดงคา่ตามระดบั Level ที่เลอืก 
Able to Loss (Baht)  คือ เงินคงเหลอืที่จะขาดทนุได้ 
Regain (%)  คือ % เงินท่ีต้องท ากลบัคืนในกรณีที่ขาดทนุ 
Performance  คือ แสดงประสทิธิภาพการบริหารพอร์ต วา่บริหารได้ดใีนระดบัใด มี 5 ระดบั ได้แก่ 

   - Excellent 
  - Good 
  - Fair 
  - Poor 
  - Fail 
Financial Grade  คือ แสดง Total Grade จากหน้า Portfolio Profit/Loss 
Risk of Volatility  คือ แสดง Total Risk of Volatility 
Risk of Position Size   คือ แสดงความเสีย่งของพอร์ต วา่เสีย่งอยูใ่นระดบัใด มี 5 ระดบั ได้แก่ 

   - Very Low 
  - Low 
  - Normal 
  - High 
  - Very High 
  Risk of Position Size ที่ดีควรอยูใ่นระดบั Normal จนถึง Very Low 

หมายเหต ุ
- ใช้ได้กบับญัชี Cash/ Cash Balance และ Credit Balance 
- เปิดสทิธิการใช้งานเฉพาะ บล. ที่มี Auto Trade เทา่นัน้ 
- ดวูดิีโอการสอนเทคนคิการใช้งานได้ที่ Youtube Channel efinanceThai TV  
- หวัข้อ “efinanceThai TV Special_Portfolio Management” หรือที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=3olSZj7CzHA&t=512s 

https://www.youtube.com/watch?v=3olSZj7CzHA&t=512s
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Portfolio Derivative 
 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
ส่วนที่1 

Name   คือ ช่ือของลกูค้ำ 
Trader   คือ หมำยเลขและช่ือของผู้ดแูล 
Account Type  คือ ชนิดบญัชีของลกูค้ำ 
    ‘C’ : Cash  
Customer Type  คือ ชนิดลกูค้ำ 

   ‘C’ : ลกูค้ำของโบรกเกอร์ 
   ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร์ 
   ‘F’ : ลกูค้ำตำ่งชำติของโบรกเกอร์ 
   ‘M’ : กองทนุรวมของโบรกเกอร์ 
   ‘I’  : ลกูค้ำของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘S’ : พอร์ทของซบัโบรกเกอร์ 
   ‘O’ : ลกูค้ำตำ่งชำตขิองซบัโบรกเกอร์ 

Customer Flag  คือ เคร่ืองหมำย Flag ที่ลกูค้ำคนนีต้ิด 
    ‘H’ : Halt  
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส ำหรับลกูค้ำที่สำมำรถท ำกำรซือ้หุ้นได้ 
Deposit Withdraw  คือ จ ำนวนวงเงินท่ีลกูค้ำท ำกำรเพิ่มวงเงินเข้ำมำในวนันัน้ 
 
 
 

***

*** Next Phase
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Credit Line คือ วงเงินเครดิตเร่ิมต้นซือ้ของลกูค้ำเมื่อลกูค้ำเปิดบญัชีใหม ่มีไว้เพื่อให้ทรำบวำ่เป็น
ลกูค้ำระดบัใด กำรใช้งำนฟิลด์นี ้ได้แก่ 
1.  ในกรณีอนมุตัวิงเงินซือ้/ขำยหำก Trader ใช้แบบ Percent ในกำรอนมุตัิ 
(Approve) จะใช้ Field นีใ้นกำรค ำนวณ เช่น ยอดเงินสงูสดุทีสำมำรถอนมุตัิได้ =  
Credit Line * Percent 

   2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส ำหรับลกูค้ำ Cash เมื่อท ำกำรขำย  
   ถ้ำ Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตำมจ ำนวนจริง 

ถ้ำ Credit Line ไมเ่ทำ่กบั 0 จะคนืวงเงินตำมจ ำนวนจริง แตจ่ะต้องไมท่ ำให้ 
Buy/Total Credit Line มีคำ่มำกกวำ่ Credit Line(คืนวงเงินได้มำกสดุไมเ่กินจ ำนวน 
Credit Line) 

Prev Cash Balance  คือ Cash balance (Previous) คือ วงเงิน Cash balance ต้นวนัของลกูค้ำที่สง่มำ
จำก BSB (ไมเ่ปลีย่นแปลงตลอดทัง้วนั) 

Cash Balance   คือ จ ำนวนเงินสดทีค่งเหลอือยูจ่ริงในบญัชี 
Comm + Vat   คือ คำ่คอมมิสชัน่+คำ่ Vat 

 
ส่วนที่ 2   
Previous Equity Balance = วงเงินทัง้หมดที่ลกูค้ามี ณ ต้นวนั 

Previous Cash Balance+Previous Floating P&L 
Previous Excess Equity Balance = จ านวนเงินสดที่ลกูค้าสามารถถอนเงินได้ในระบบ BSB โดยที่ระบบ DTS 

คา่นีจ้ะไมเ่ปลีย่นแปลงตลอดทัง้วนั และไมพ้่นยอด Outstanding Order 
Previous Cash Balance+Previous Floating P&L-Previous Margin 
Balance 

Previous Unrealized P/L = Unreallized PL ที่ได้จากการ MTM เมื่อวานโดยระบบ DTS จะรับคา่มา
จาก BSB และคา่นีไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดวนั 

Previous Margin Balance = Requried IM หรือ เงินประกนัท่ีลกูค้าเคยวางไว้ในการเปิด Position โดย
ระบบ DTS จะค านวณให้จาก Positions ที่มีอยูใ่น Port ของเมื่อวานนี ้

Previous CallForce Flag/Amount = คา่ที่ใช้ในการระบวุา่ลกูค้าคนนัน้ๆ ต้องวางเงินสดเพิ่ม 
+/-xxxxxx:จ านวนเงินสดสว่นตา่งจาก IM level 
C/-xxxxxx:Call/จ านวนเงินท่ีโดน call เพื่อให้กลบัไปอยูท่ี่ IM level 
F/-xxxxxx:Force/จ านวนเงินท่ีโดนปิด Position เพือ่ให้ไปอยูท่ี่ MM level 

Current(Expected) Equity Balance = วงเงินทัง้หมดที่ลกูค้ามีโดยรวมถงึก าไร/ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 
Current(Expected) Excess Equity 
Balance 

= - เป็นวงเงินท่ีใช้ในการตรวจสอบวา่ลกูค้ามีวงเงินพอที่จะสัง่ซือ้ 
Order ใหมไ่ด้หรือไม ่

- Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized 
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Profit&Lost+Previous Floating P&L-Current TotalIM-
Outstanding Order Margin 

- หาก Field"Mark To Market"ของลกูค้าคนนัน้ๆ  = "Y"ระบบจะ
ปรับเปลีย่นวิธีคดิค านวณ Current Excess Equity Balance 
โดยรวม Current Unrealized P&L ไปในสตูรการค านวณ 
(Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized 
Profit&Lost+Previous Floating-Current TotalIM-
Outstanding Order Margin+Current Unrealized P&L) 

Current(Expected) Unrealized P/L = UnrealizedPL ของวนันีเ้ทยีบกบั Daily Settlement Price 
Current(Expected) Margin 
Balance 

= Requried IM หรือเงินประกนัท่ีลกูค้าวางไว้ในการเปิด Position โดยระบบ 
DTS จะค านวณให้จาก Position ที่มีอยูใ่น Port 

Current(Expected) CallForce 
Flag/Amount 

= คือ คา่ที่ใช้ในการระบวุา่ลกูค้าคนนัน้มีจ านวนเงินสว่นท่ีเกินหลกัประกนัท่ี
วางอยูเ่ทา่ไหร่ หรือต้องการวางเงินสดเพิ่มหรือไม ่เป็นจ านวนเทา่ไหร่ 

Current(Port) Equity Balance = วงเงินทัง้หมดที่ลกูค้ามีโดยรวมถงึก าไร/ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 
Current(Port) Excess Equity 
Balance 

= - เป็นวงเงินท่ีใช้ในการตรวจสอบวา่ลกูค้ามีวงเงินพอที่จะสัง่ซือ้ 
Order ใหมไ่ด้หรือไม ่

- Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized 
Profit&Lost+Previous Floating P&L-Current TotalIM-
Outstanding Order Margin 

- หาก Fi 
-  
- eld"Mark To Market"ของลกูค้าคนนัน้ๆ  = "Y"ระบบจะ

ปรับเปลีย่นวิธีคดิค านวณ Current Excess Equity Balance 
โดยรวม Current Unrealized P&L ไปในสตูรการค านวณ 
(Previous Cash Balance-Commission-Vat+Realized 
Profit&Lost+Previous Floating-Current TotalIM-
Outstanding Order Margin+Current Unrealized P&L) 

Current(Port) Unrealized P/L = UnrealizedPL ของวนันีเ้ทยีบกบั Daily Settlement Price 
Current(Port) Margin Balance = Requried IM หรือเงินประกนัท่ีลกูค้าวางไว้ในการเปิด Position โดยระบบ 

DTS จะค านวณให้จาก Position ที่มีอยูใ่น Port 
Current(Port) CallForce 
Flag/Amount 

= คือ คา่ที่ใช้ในการระบวุา่ลกูค้าคนนัน้มีจ านวนเงินสว่นท่ีเกินหลกัประกนัท่ี
วางอยูเ่ทา่ไหร่ หรือต้องการวางเงินสดเพิ่มหรือไม ่เป็นจ านวนเทา่ไหร่ 
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ส่วนที่ 3 
Symbol   คือ ช่ือยอ่สญัญำ 
Side   คือ Long = กำรเคำะซือ้, Short = กำรเคำะขำย 
Str.Vol   คือ จ ำนวนสญัญำเร่ิมต้นของวนันัน้ๆ 
OnHand   คือ จ ำนวนสญัญำที่สำมำรถสง่ค ำสัง่ได้ 
Sellable   คือ จ ำนวนสญัญำที่มีอยูจ่ริง 
Cost Avg   คือ รำคำต้นทนุจริง 
Price Avg   คือ รำคำต้นทนุเฉลีย่ (คดิจำกรำคำปิดวนัก่อนหน้ำ) 
Last   คือ รำคำตลำด 
Mkt Value   คือ มลูคำ่ปัจจบุนัของหุ้นท่ีลกูค้ำมี (ค ำนวณจำก Sellable*Last) 
C.Val (Cost Val)  คือ ต้นทนุของกำรซือ้หุ้น (ค ำนวณจำก Sellable*Cost Avg*Multipiler) 
Unreal (Cost)  คือ เปรียบเทียบปริมำณก ำไร / ขำดทนุ ตำมจริง ตัง้แตซ่ือ้มำจนถงึปัจจบุนั 
Unreal (Settle) คือ เปรียบเทียบปริมำณก ำไร / ขำดทนุ เทียบกบัรำคำ Price Settlement  

ของวนัก่อนหน้ำ 
Realize   คือ ก ำไร / ขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรขำยสญัญำในวนันัน้ 
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 View Order (รายการค าสั่ งซือ้ขาย) (Hotkey: F6) 
 

เป็นหน้าจอส าหรับท าการตรวจสอบดูรายการซือ้/ขายที่ได้ส่งค าสัง่ไป  ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากจะดู

รายละเอียดของรายการที่สง่ค าสัง่แล้ว ยงัสามารถยกเลกิค าสัง่ได้ในหน้าจอนีอ้ีกด้วย (Cancel)  

สามารถดรูายการค าสัง่ซือ้ขาย ได้ 2 แบบ ดงันี ้

▪ View Order by Transactions คือ การดรูายการค าสัง่ซือ้ขายตาม Order Number   
▪ View Order by Stock คือ การดรูายการค าสัง่ซือ้ขายตาม Symbol  

 

View Order by Transactions 

1) คลกิที่ เมน ู                                              จะเข้าสูห่น้าจอ View Order by Transactions 
 

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

3) คลกิเลอืก Status ที่ช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Status 
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4) ใสช่ื่อหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Symbol 

5) ใสร่าคาหุ้นท่ีช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Price 

6) คลกิเลอืก Side ที่ช่อง  เพื่อดขู้อมลูตาม Side 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

ส่วนที่ 1   

Status   คือ สถานะของค าสัง่ 
   O (Opened) - เปิดส าหรับการจบัคู ่ 
   X (Cancelled) - ถกูยกเลกิแล้ว  
   M (Matched) - จบัคูไ่ด้แล้วทัง้หมด  
   P (Pending) - ค าสัง่ทีค้่างอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นสถานะ 
   A (Approved) - ค าสัง่ต้องรอการอนมุตัิเครดิต  
   D (Disapprove)  - ค าสัง่ทีม่ีปัญหาในเร่ืองเครดิต และไมไ่ด้รับการอนมุตัิ  
   R (Rejected) - ค าสัง่ถกูปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ  
   ALL                   - แสดงทกุๆ ค าสัง่    
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
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Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = ค าสัง่ซือ้, S = ค าสัง่ขาย 
 
ส่วนที่ 2   

Order No.   คือ หมายเลขของค าสัง่ซือ้/ขาย 
B/S   คือ B = ค าสัง่ซือ้ สแีสดงเป็นสเีขยีว, S = ค าสัง่ขาย สแีสดงเป็นสแีดง 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
    " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
    "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
    "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Matched   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้จบัคูแ่ล้ว 
Publish   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ (status) 
Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ 
Quote   คือ ปา้ยบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

 (ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start 
หรือหมายถงึ ยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 

ส่วนที่ 3   

Summary   คือ สรุปผลรวมของการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมด 
UnMatched Volume  คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่ยงัไมเ่กิดการจบัคู่ 
Matched Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

64 

Cancel Order (การยกเลิกค าสั่งซือ้/ขาย) 

สามารถท าได้ 2 วิธี ดงันี ้

1. การ Cancel ทีละ 1 Order มวีธีิการดงันี ้ 

1) เลือ่น Cursor ไปท่ี Order ที่ต้องการ Cancel   

 

2) จากนัน้กดปุ่ ม   หรือกดปุ่ ม  หน้า Order นัน้ คลกิให้เป็น  ก็สามารถ Cancel  ได้ 

3) จากนัน้จะมี กลอ่ง Confirm ยืนยนัในการ Cancel แสดงขึน้มาดงัรูป 
▪ เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม   
▪ ถ้าไมต้่องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม                       ระบบจะท าการยกเลกิค าสัง่ Cancel ให้ 

2. การ Cancel มากกว่า 1 Order มีวิธีการดงันี ้ 

1) ให้คลิกที่ปุ่ ม  หน้า Order ที่ต้องการ Cancel จะคลิกก่ี Order ก็ได้ จะเห็นปุ่ มหน้า Order ที่คลิกเป็น 

 หรือถ้าต้องการจะ Cancel ทกุ Order ให้คลกิที่ Column ด้านบน ของช่องสีเ่หลีย่ม 
2) จากนัน้กดปุ่ ม 

 

3) จากนัน้จะมีกล่อง Confirm ยืนยันในการ Cancel แสดงขึน้มาดังรูป (จะแสดงเลข Order number ทุก 
Order ที่เราต้องการ Cancel ขึน้มาดงัรูป) 

 

4) เมื่อต้องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม   
▪ ถ้าไมต้่องการ Cancel Order ให้คลกิที่ปุ่ ม                     ระบบจะท าการยกเลกิค าสัง่ Cancel ให้ 
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การค้นหา Order 

สามารถค้นหา Order ที่ต้องการได้ ดงันี ้

1. ค้นหา Order ตาม Status ได้ โดยใส ่Status Order ที่ผู้ ใช้ต้องการ จากนัน้กด Enter หรือคลิกที่ปุ่ ม Search 
หน้าจอจะแสดง เฉพาะ Status ที่ค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Status = M จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 

2. ค้นหา Order ตาม Symbol ได้ โดยใส่ Symbol ที่ต้องการในช่อง Symbol จากนัน้กด Enter หรือคลิกที่ปุ่ ม 
Search หน้าจอจะแสดง เฉพาะหุ้นท่ีผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Symbol = PTT จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 

3. ค้นหา Order ตาม Price ได้ โดยใส ่Price ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรือคลกิที่ปุ่ ม Search หน้าจอจะ
แสดง Order ที่เป็น เฉพาะ Price ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการ ค้นหา Price = ‘MP’ จะได้ข้อมลูดงัรูป 

 

4. ค้นหา Order ตาม Side ได้ โดยใส ่Side ที่ต้องการ จากนัน้ กด Enter หรือคลกิที่ปุ่ ม Search หน้าจอจะแสดง 

Order ที่เป็น เฉพาะ Side ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา Side = ‘B’ จะได้ข้อมลูดงัรูป 
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Deal Data (รายละเอียดของ Order) 

สามารถดขู้อมลูรายละเอียดของค าสัง่ซือ้/ขาย มวีิธีการดงันี ้ 

1. เลือ่น Cursor ให้อยูท่ี่ Order ที่ผู้ใช้ต้องการ 

2. จากนัน้ดบัเบิล้คลกิ หรือกดที่ปุ่ ม     
3. จากนัน้หน้าจอ Deal Data จะแสดงขึน้มา โดยมีรายละเอยีดดงัรูป 
4. ต้องการปิดหน้าจอ Deal Data ให้กด Enter หรือ ใช้เมาส์คลกิที่ เคร่ืองหมายปิด  (  ) 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 

 

ส่วนที่ 1   

Order No.   คือ หมายเลขของค าสัง่ซือ้/ขาย 
Side    คือ ฝ่ังของค าสัง่ 
     B = Buy Order   
     S = Sell Order 
     H = Short Sell Order  
     C = Cover Short Sell 
Symbol    คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume    คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price    คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Matched    คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้จบัคูแ่ล้ว 
Published   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Condition   คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
     Condition มีกฎดังนี ้
     1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
     2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   
    3. ราคาต้องไมเ่ป็นราคา MP, ATO, ATC 
     4. ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งไว้ได้ 
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เง่ือนไข (Condition) ได้ 2 แบบดงันีค้ือ                                                                                                              
1. แบบ FOK (Fill Or Kill) 
 หมายถึง ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคู่ได้หมดทัง้จ านวนทนัทีที่ค าสัง่ซือ้/
ขายใบนัน้ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจบัคู่จะเกิดรายการซือ้/ขาย(Deal) ก่ีรายการก็
ได้ แต่ถ้าค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไม่สามารถจับคู่ได้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบ
นัน้จะถกูยกเลกิทนัทีโดยไมต้่องไปตอ่คิวเพื่อรอการจบัคู่ 
2. แบบ IOC (Immediate or Cancel) 
 หมายถึง ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคู่ได้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะ
จบัคูไ่ด้เพียงบางสว่นก็ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด 

Account   คือ เลขท่ีบญัชีลกูค้า 
Status   คือ สถานะของคาสัง่ซือ้ / ขาย  

A - รายการซือ้/ขายที่มีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดติ หรือ Short Sell และต้องรอการอนมุตัิ
จากผู้มีอ านาจ  
D - รายการซือ้/ขายที่มีปัญหาเร่ืองวงเงินเครดติ หรือ Short Sell และไมผ่า่นการอนมุตัิ
จากผู้มีอ านาจ 

   C - รายการซือ้ / ขายที่ถกูคาสัง่ยกเลกิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
   X - รายการซือ้ / ขายที่ถกูยกเลกิเรียบร้อยแล้ว 
   O - รายการซือ้ / ขายที่พร้อมจะทาการจบัคู ่
   M - รายการซือ้ / ขายที่สามารถจบัคูไ่ด้แล้ว  

    R - รายการซือ้ / ขายทีถ่กูปฎิเสธจากระบบ หรือตลาดหลกัทรัพย์  
    PC - รายการซือ้ / ขายที่รอการยนืการแก้ไขรายการซือ้ / ขาย (Change)  
    PO - รายการซือ้ / ขายที่รอการอนมุตัิจากผู้มีอานาจในชว่งเวลา Pre-Open  
    POA - รายการซือ้ / ขายที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอานาจแล้วในชว่งเวลา Per-Open 
    PX - รายการซือ้ / ขายที่รอการยนืยนัการขอยกเลกิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

OA- รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัิแล้วซึง่พร้อมจะทาการจบัคู ่
MA - รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัิแล้วซึง่สามารถจบัคูไ่ด้ทัง้จ านวน  
XA - รายการซือ้ / ขายที่มีปัญหา และผา่นการอนมุตัแิล้วซึง่ได้ขอท าการอนมุตัิ
เรียบร้อยแล้ว 
S – รายการซือ้ / ขายที่ถูกส่งมาจากระบบ Sub broker และรอการ Approve หรือ 
Rekey จากโบรคเกอร์  
W - รายการซือ้ / ขายที่ถกูสง่มาจากระบบ Sub broker และมีค าสัง่ให้การ Approve 
ก่อนที่จะสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

Entry Time   คือ เวลาที่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
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Quote    คือ ปา้ยบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  
(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start 
หรือหมายถงึยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 

Quote Time   คือ เวลาที่ได้การยืนยนัค าสัง่จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
Original Price   คือ ราคาดัง้เดิมของค าสัง่ มีประโยชน์ส าหรับค าสัง่ซือ้ / ขายที่ราคาตลาด (MP)  

 ถ้าค าสัง่จบัคู่ได้ไม่ครบตามปริมาณทัง้หมดของค าสัง่ ปริมาณที่เหลือจะถูก
เสนอซือ้หรือเสนอขายที่ราคาสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาที่จบัคู่ได้ครัง้สดุท้ายอยู่ 1 ช่วง
ราคาตามล าดบั เมื่อถึงตรงนี ้ค าสัง่นีก็้จะมีราคา Ori_Pri เป็น “MP” 

Entry Id    คือ เลขประจ าตวัผู้ปอ้นค าสัง่ 
Approver   คือ เลขประจ าตวัผู้ที่จะต้องอนมุตัิค าสัง่เมื่อได้อนมุตัิแล้วจะเป็นเลขประจ าตวัผู้อนมุตัิ 
Cancel Time   คือ เวลาทีย่กเลกิค าสัง่ 
 

ส่วนที่ 2 

Confirm   คือ เลขหมายยืนยนั 
Volume   คือ ปริมาณซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคู ่
Price    คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ตกลงท าการซือ้/ขาย 
Time   คือ เวลาทีเ่กิดรายการ 
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View Order by Stock (มีเฉพาะ บล. AIRA, ASP, Yuanta, LHs, Nomura, MBKET)  
1) คลกิที่ เมน ู                                      จะเข้าสูห่น้าจอ View Order by Stock ดงัรูป 

 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย 
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ส่วนที่ 1   

Start Date   คือ วนัเร่ิมต้นการแสดงรายการค าสัง่ซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ 
End Date   คือ วนัท่ีสิน้สดุการแสดงรายการค าสัง่ซือ้ / ขายหลกัทรัพย์ 

 

ส่วนที่ 2 

No.   คือ อนัดบัท่ี 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Trans   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ซือ้ / ขายหุ้นนัน้ 

 

ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดหุ้นแตล่ะตวั   

Trans (ฝ่ังซือ้)   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ซือ้หุ้นนัน้ 
BuyVol   คือ ปริมาณการซือ้หลกัทรัพย์ 
Matched   คือ ปริมาณการซือ้หลกัทรัพย์ทีเ่กิดการจบัคูไ่ด้ 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Matched   คือ ปริมาณการขายหลกัทรัพย์ที่เกิดการจบัคูไ่ด้ 
SellVol   คือ ปริมาณการขายหลกัทรัพย์ 
Trans (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนครัง้ที่สง่ค าสัง่ขายหุ้นนัน้ 

 

ส่วนที่ 4 แสดงข้อมลูหุ้นแตล่ะตวั   

Transactions   คือ สรุปผลรวมของจ านวนการสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้น แยกเป็น Buy, Sell 
Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้น 
Matched Average  คือ คา่เฉลีย่ของผลรวมการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
Matched Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตหุ่้นท่ีเกิดการจบัคูไ่ด้ 
UnMatched Volume  คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายในแตล่ะหุ้นท่ียงัไมเ่กิดการจบัคู่ 

 
Trip ในการใช้งานเมนู View Order 

1. สามารถ Find หาข้อมลูได้ตาม Status, Symbol, Side 

2. สามารถใช้ลกูศรเลือ่นขึน้ลงเพื่อด ูOrder ที่ต้องการได้ 
3. สามารถ ดบัเบิล้คลกิหรือ Enter ที่ Order เพื่อด ูDeal Data ของ Order ที่ต้องการได้ 
4. สามารถกด Space Bar เพื่อ ให้ Cursor ไปอยูท่ี่ช่อง Status ได้ 
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 Auto Trade ( การส่งค าส่ังแบบอัตโนมัต ิ) 
 

ใช้ในการตัง้เง่ือนไขการส่งค าสัง่แบบอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขทางด้านราคาหรือด้าน 

Technical จาก Indicator ที่ก าหนด เหมาะส าหรับนกัลงทนุท่ีไม่มีเวลาติดตามหุ้นตลอดเวลา โดยในโปรแกรม efin Trade+ 

มี Auto Trade ให้เลอืกใช้งานทัง้หมด 7 รูปแบบส าหรับหุ้น 

 

วิธีการเร่ิมใช้งาน 

1. คลกิเลอืกที่เมน ูAuto Trade จากนัน้ระบบจะแสดงกลอ่งแจ้งเตือน Disclaimer 

 
➢ กด “ยอมรับเงื่อนไข” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไข

ของการส่งค าสั่ง เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชัน Auto Trade อีกครัง้ ระบบจะไม่แสดงกล่องแจ้งเตือน 
Disclaimer อีก  

➢ กด “ปฏิเสธ” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อป้อนเง่ือนไขการส่งค าสัง่ได้ เมื่อเลือกใช้งาน
ฟังก์ชนั Auto Trade อีกครัง้ ระบบจะแสดงกลอ่งแจ้งเตือน Disclaimer อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***

*** Next Phase
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2. หากต้องการให้ระบบแสดงกลอ่งแจ้งเตือน Disclaimer อีกครัง้กรณีเคยกด “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วสามารถท าได้
โดย 
➢ กดที่ปุ่ ม           Setting ด้านขวาสดุที่ Bar Trade จากนัน้ระบบจะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 
 
 

คลิกเลือก   (ปุ่ มจะแสดงสีดังภาพ) คือ ระบบจะท าการ
แจ้งเตือนเงื่อนไขการใช้งานระบบ Auto Trade ทกุครัง้ 
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วิธีการใช้งานและความหมาย Auto Trade ส าหรับหุ้น 

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 

เป็นระบบการตัง้ค าสั่งซือ้/ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้ นหรือเฝ้าหน้าจอ

ตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 1 นี ้จะรวบรวมเง่ือนไขเก่ียวกบัด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกนั 

รายละเอียด หน้าจอ  Auto Trade Type 1 

 
ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง 

Buy   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้ 
Sell   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 
Simple Conditions   คือ เง่ือนไขในการตัง้คา่ 

-  Last >, < ตัง้ 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 คา่ที่จะน ามาเปรียบเทียบกบั คา่ Simple Conditions 
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Price  คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอขายจะต้องไมเ่กิน 3 Spread ของ Value 
/Period ที่ถกูก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้ 3 ระดบัราคาตาม Best Price ที่อยูใ่นควิ) 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบเุป็น 12.40 
Volume        คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
ปุ่ ม Expire … days  คือ ใช้ส าหรับเลอืกวา่จะให้เง่ือนไขที่ตัง้ไปนัน้ ค้างอยูใ่นระบบก่ีวนั จนกวา่ค าสัง่จะเข้า

เง่ือนไข และถกูสง่ค าสัง่ออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เลอืก 4 เง่ือนไขดงันี ้(โดยระบบจะ 
default อยูท่ีค่า่ Expire 180 days) 

- Expire end of day - เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ หากในวนัดงักลา่ว
ค าสัง่ไมเ่ข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลยีร์ออก ณ สิน้วนั (หลงัตลาดปิด เคลยีร์
เวลา 23:00 น.) 

- Expire 30 days - เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 30 วัน 
(นบัวนัที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ตัง้ค าสัง่) ค าสัง่ไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลยีร์ออก 
ณ สิน้วนัของวนัท่ี 30 (หลงัตลาดปิด เคลยีร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 60 days - เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 60 วัน 
(นบัวนัที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ตัง้ค าสัง่) ค าสัง่ไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลยีร์ออก 
ณ สิน้วนัของวนัท่ี 60 (หลงัตลาดปิด เคลยีร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 90 days - เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 90 วัน 
(นบัวนัที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ตัง้ค าสัง่) ค าสัง่ไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลยีร์ออก 
ณ สิน้วนัของวนัท่ี 90 (หลงัตลาดปิด เคลยีร์เวลา 23:00 น.) 

- Expire 180 days - เง่ือนไขที่ตัง้ Auto ไปนัน้ หากภายใน 180 วนั 
(นบัวนัที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ตัง้ค าสัง่) ค าสัง่ไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลยีร์ออก 
ณ สิน้วนัของวนัท่ี 180 (หลงัตลาดปิด เคลยีร์เวลา 23:00 น.) 

Pin   คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีใสไ่ว้ในช่อง Conditions 

 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  

Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้
     'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่เข้า Server efin Trade+  
      'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลกิการสง่ค าสัง่ 
      'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
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'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยงั
ตลาดฯได้ 

 กลอ่ง Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่ มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order Auto Trade Type 1 
 B/S   คือ B = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสเีขียว, S = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสแีดง, 
     H = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสมีว่ง, C = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสฟีา้ 
 Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
 Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
 Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
 Condition  คือ คา่ Condition ที่ตัง้ไว้ 
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ ค าสัง่เข้าระบบ Auto Trade 
 Expire Date  คือ วนัหมดอายขุองค าสัง่ Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างองิบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

การใช้งาน 
การตัง้เง่ือนไขสามารถตัง้ได้ทีละ 1 เง่ือนไข มใีห้เลอืกใช้ดงันี ้

 
หมายเหตุ 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ซือ้ และ ขาย ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ซือ้, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบญัชี Credit Balance 

 

 

 

Auto Trade Type 2 (Group Conditions) 
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เป็นระบบการตัง้ค าสัง่ขายแบบอตัโนมตัิ เหมาะส าหรับนกัลงทนุที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝา้หน้าจอตลอดเวลา 

โดย Auto Trade Type 2 นี ้จะรวบรวมเง่ือนไขเก่ียวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดยสามารถตัง้

เง่ือนไขเป็นแบบกรุ๊ป 3 เง่ือนไขได้กบัหุ้นตวัเดียวอีกด้วย 

รายละเอียด หน้าจอ  Auto Trade Type 2 

กรณีบัญชี Cash / Cash Balance (รองรับการส่งค าสั่งขายเท่านัน้) 
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กรณีบัญชี Credit Balance (รองรับส่งค าสั่งขายและ Cover ได้เท่านัน้) 

 
ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง  

Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกขึน้ 
Group Conditions   

Take Profit   คือ การเลอืกเปรียบเทียบคา่ Last Sale โดยแยกตามประเภทบญัชีดงันี ้
    กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 

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

O Last Sale น้อยกวา่ Value (Last < น้อยกวา่) 
Trailing Stop คือ การตัง้ค าสัง่แบบขยบัจุดขายตามราคาหุ้นที่เปลีย่นแปลง เช่น หากราคาหุ้นตวันัน้ 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ ราคาที่จะขายก็จะขยบัตวัสงูขึน้เช่นเดียวกนั 
Cut Loss   คือ การตัง้ค าสัง่แบบตดัขาดทนุ 

Order Parameter  
Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถกูก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้ 3 ระดบัราคาตาม Best Price ที่อยูใ่นคิว) 

Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Group Cancel คือ การก าหนดเง่ือนไขเมื่อ เง่ือนไขใดเข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อน เง่ือนไขนัน้จะถกูส่ง

ค าสัง่ออกไป และเง่ือนอ่ืนๆท่ีตัง้ไว้ในคราวเดียวกนันัน้ จะถกูยกเลกิไปโดยอตัโนมตัิ 
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ปุ่ ม Expire … days  คือ ใช้ส าหรับเลอืกวา่จะให้เง่ือนไขที่ตัง้ไปนัน้ ค้างอยูใ่นระบบก่ีวนั จนกวา่ค าสัง่จะเข้า
เง่ือนไข และถูกส่งค าสัง่ออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เลือก 4 เง่ือนไขดงันี  ้(โดยระบบจะ 
default อยูท่ี่คา่ Expire 180 days) 

Pin   คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีไว้ 

 
ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  

Status  คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้
    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่เข้า Server efin Trade 
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลกิการสง่ค าสัง่ 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แตไ่มส่ามารถสง่ออกไปยงั
ตลาดฯได้ 

 กลอ่ง Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 Side  คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
 Clear  คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Search  คือ ปุ่ ม การ รีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Cancel  คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order Auto Trade Type 2 
 B/S  คือ B = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสเีขียว, S = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสแีดง, 
    H = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสมีว่ง, C = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสฟีา้ 
 Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

Volume  คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price  คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 

 Condition คือ คา่ Condition ที่ตัง้ไว้ 
 Status  คือ สถานะของ Order 
 Time  คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ ค าสัง่เข้าระบบ Auto  
 Expire Date คือ วนัหมดอายขุองค าสัง่ Auto Trade 
 Group Cancel คือ ตัง้สถานะ Group Cancel หรือไม ่(คา่ Y = ใช่, คา่ N = ไม)่ 
 Ref No.  คือ  เลขที่อ้างองิบนระบบ 
 S-Time  คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Order No  คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
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 Error  คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
 
การตัง้เงื่อนไข 

การตัง้เง่ือนไขขายลว่งหน้า สามารถเลือกตัง้เง่ือนไขที่มีให้เลือกได้สงูสดุ 3 เง่ือนไขต่อครัง้ โดยมีเง่ือนไขให้เลอืกใช้
ดงันี ้

Group Conditions 
แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ โดยแยกตามประเภทบญัชีเป็นดงันี ้

กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 
o Take Profit  

- Last > ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Last > 9.80 ให้ส่งค าสัง่ขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่ง
ค าสัง่ขายออกไป 

o Trailing Stop  

- Last < SMA เช่น ตัง้เง่ือนไข Last < SMA(10) ให้สง่ค าสัง่ขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last น้อยกว่า ค่าของ
เส้นคา่เฉลีย่ 10 วนั ให้สง่ค าสัง่ขายออกไป 

- Last < Break Low เช่น ตัง้เง่ือนไข Last < Break Low(10) ให้สง่ค าสัง่ขาย หมายความวา่ ถ้าราคา Last น้อย
กวา่ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ระบบจะท าการสง่ค าสัง่ขายออกไป 

- Last < Discount High เช่ น  ตั ง้ เ ง่ื อน ไข  Last < Discount High(10) ที่  Slippage 5% ใ ห้ ส่ งค าสั่ งขาย 
หมายความวา่ ถ้าราคา Last ต ่ากวา่ราคาสงูสดุในรอบ 10 วนั ที่ 5% ให้สง่ค าสัง่ขายออกไป 

- Last > Rebound Low เช่ น  ตั ง้ เ ง่ื อน ไข  Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ใ ห้ ส่ งค าสั่ ง ข าย 
หมายความวา่ ถ้าราคา Last สงูกวา่ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ที่ 5% ให้สง่ค าสัง่ขายออกไป 

o Cut Loss 

- Last < ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Last < 9.80 ให้ส่งค าสัง่ขาย หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า 9.80 ให้ส่ง
ค าสัง่ขายออกไปเพื่อตดัขาดทนุ 

- Last < Break Low เช่น ตัง้เง่ือนไข Last < Break Low(10) ให้สง่ค าสัง่ขาย หมายความวา่ ถ้าราคา Last น้อย
กวา่ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ระบบจะท าการสง่ค าสัง่ขายออกไป 
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กรณีบัญชี Credit Balance 
o Take Profit  

- Last < ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Last < 9.80 ให้สง่ค าสัง่ Cover หมายความวา่ ถ้าราคา Last น้อยกวา่ 9.80 ให้สง่
ค าสัง่ Cover ออกไป 

o Trailing Stop  

- Last > SMA เช่น ตัง้เง่ือนไข Last > SMA(10) ให้ส่งค าสัง่ Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกว่า ค่า
ของเส้นคา่เฉลีย่ 10 วนั ให้สง่ค าสัง่ Cover ออกไป 

- Last > Break High เช่น ตัง้เง่ือนไข Last > Break High(10) ให้สง่ค าสัง่ Cover หมายความวา่ ถ้าราคา Last 
มากกวา่ราคาสงูสดุในรอบ 10 วนั ระบบจะท าการสง่ค าสัง่ Cover ออกไป 

- Last > Rebound Low เช่น  ตั ง้ เง่ือนไข Last > Rebound Low(10) ที่  Slippage 5% ให้ส่งค าสั่ง  Cover 
หมายความวา่ ถ้าราคา Last สงูกวา่ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ที่ 5% ให้สง่ค าสัง่ Cover ออกไป 

o Cut Loss 

- Last > ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Last > 9.80 ให้สง่ค าสัง่ Cover หมายความว่า ถ้าราคา Last มากกวา่ 9.80 ให้สง่
ค าสัง่ Cover ออกไปเพื่อตดัขาดทนุ 

- Last > Break High เช่น ตัง้เง่ือนไข Last > Break High(10) ให้สง่ค าสัง่ Cover หมายความวา่ ถ้าราคา Last 
มากกวา่ราคาสงูสดุในรอบ 10 วนั ระบบจะท าการสง่ค าสัง่ Cover ออกไป 

 
ปุ่ม Group Cancel 

หากท าเคร่ืองหมายถกูที่ Group Cancel เมื่อระบบท างานท่ีเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ เง่ือนไขอื่นๆ ที่เหลอืจะถกูยกเลกิ

โดยอตัโนมตัิ ในทางกลบักนัหากไมท่ าเคร่ืองหมายถกูที่ Group Cancel ระบบจะท างานตามเง่ือนไขทัง้หมดจนกวา่จะท างาน

ครบทัง้ 3 เง่ือนไขหรือค าสัง่หมดอาย ุ

 

หมายเหตุ 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ขาย เทา่นัน้ ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ขาย และ Cover ส าหรับบญัชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 3 (Timing Stop) 

ใช้ส าหรับตัง้เง่ือนไขเพื่อซือ้/ขายตอนช่วงใกล้ปิดตลาด (ซึ่งราคามกัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) ตามเทคนิค 

Close Price Candle ของนกัลงทนุแตล่ะทา่น 

รายละเอียด หน้าจอ  Auto Trade Type 3 

 

ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง 
Buy   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้ 
Sell   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 

Timing Stop Conditions  
Time   คือ เวลาทีต้่องการให้เช็คเง่ือนไขค าสัง่ มใีห้เลอืก 4 ช่วงเวลาได้แก่ 

     Morning Session 12.15, 12.25 
     Afternoon Session 16.15, 16.25 

Condition   คือ เง่ือนไขในการตัง้คา่ ได้แก่ Last > และ Last < 
Value   คือ คา่ที่จะน ามาเปรียบเทียบกบัคา่ Conditions 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอขายจะต้องไมเ่กิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถกูก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้ 3 ระดบัราคาตาม Best Price ที่อยูใ่นคิว)  

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบเุป็น 12.40 
Volume        คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
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ปุ่ ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เง่ือนไขที่ตัง้ไปนัน้ ค้างอยู่ในระบบก่ีวัน จนกว่าค าสัง่จะเข้า
เง่ือนไข และถูกส่งค าสัง่ออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เลือก 4 เง่ือนไขดังนี  ้(โดยระบบจะ 
default อยูท่ี่คา่ Expire 180 days) 

Pin   คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีใสไ่ว้ในช่อง Conditions 

 

ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่เข้า Server efin Trade+  
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

'Cancel'   ส าหรับ Order ที่ยกเลกิการสง่ค าสัง่ 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'         ส าหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แตไ่มส่ามารถสง่ออกไปยงั
ตลาด ฯ ได้ 

กลอ่ง Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 
Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Search   คือ ปุ่ มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Cancel   คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order Auto Trade 
B/S    คือ B = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสเีขียว, S = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสแีดง 
           H = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสมีว่ง, C = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสฟีา้ 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price    คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Condition   คือ คา่ Condition ที่ตัง้ไว้ 
Status   คือ สถานะของ Order 
Time    คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ ค าสัง่เข้าระบบ Auto Trade 
Expire Date  คือ วนัหมดอายขุองค าสัง่ Auto Trade 
Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างองิบนระบบ 
S-Time   คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
Error    คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
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การใช้งาน 
การตัง้เง่ือนไขสามารถตัง้ได้ทีละ 1 เง่ือนไข และต้องระบเุวลาที่ต้องการให้เช็คค าสัง่ด้วย โดยมีให้เลอืกใช้ดงันี  ้

 
เงื่อนไขส าหรับตัง้เพื่อใช้งาน (Timing Stop Condition) 

- Last > ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Time : 12.20 Last > 9.80 ให้ส่งค าสัง่ซือ้ หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้าราคา 
Last มากกว่า 9.80 ระบบจะส่งค าสัง่ซือ้ออกไป แต่ในทางกลบักัน ที่เวลา 12.20 ราคา Last ยงัไม่มากกว่า 9.80 
ระบบจะยงัไม่ท าค าสัง่ใด แต่จะเช็คเง่ือนไขให้ตลอดเวลา จนกระทัง่ปิดตลาดภาคเช้า หากยงัไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่
จะยงัคงอยูบ่นระบบ Auto Trade ตอ่ไป จนกระทัง่หมดอายตุามวนัท่ีก าหนด 

- Last < ….. เช่น ตัง้เง่ือนไข Time : 12.20 Last < 9.80 ให้สง่ค าสัง่ขาย หมายความว่า ที่เวลา 12.20 น. ถ้าราคา 
Last น้อยกว่า 9.80 ระบบจะสง่ค าสัง่ขายออกไป แต่ในทางกลบักนั ท่ีเวลา 12.20 ราคา Last ยงัไม่น้อยกว่า 9.80 
ระบบจะยงัไม่ท าค าสัง่ใด แต่จะเช็คเง่ือนไขให้ตลอดเวลา จนกระทัง่ปิดตลาดภาคเช้า หากยงัไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่
จะยงัคงอยูบ่นระบบ Auto Trade ตอ่ไป จนกระทัง่หมดอายตุามวนัท่ีก าหนด 

 

หมายเหตุ 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ซือ้ และ ขาย ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการสง่ค าสัง่ ซือ้, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบญัชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 4 (SET Index) 

เหมาะส าหรับนกัลงทนุท่ีต้องการตัง้ค าสัง่ซือ้/ขายลว่งหน้า โดยเน้นตามการขึน้หรือลงของ SET Index 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 4 

 
ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง 

Buy   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้ 
Sell   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 
SET Filter Conditions คือ เง่ือนไขในการตัง้คา่ 
Value/Period  คือ คา่ที่จะน ามาเปรียบเทียบกบั คา่ SET Filter Conditions 
Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลกัทรัพย์ที่เสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

/Period ที่ถกูก าหนดไว้ใน Conditions หรือ 
MP = Market Price (จะจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้ 3 ระดบัราคาตาม Best Price ที่อยูใ่นคิว)  

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบเุป็น 12.40 
Volume         คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
ปุ่ ม Expire … days   คือ ใช้ส าหรับเลอืกวา่จะให้เง่ือนไขที่ตัง้ไปนัน้ ค้างอยูใ่นระบบก่ีวนั จนกวา่ค าสัง่จะเข้า

เง่ือนไข และถกูสง่ค าสัง่ออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เลอืก 4 เง่ือนไขดงันี ้(โดยระบบจะ 
default อยูท่ีค่า่ Expire 180 days) 

Pin  คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
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Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีใสไ่ว้ในช่อง Conditions 

ส่วนที่ 2  View Order Auto Trade  
Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้

    'Wait'   ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่เข้า Server efin Trade+  
     'Pending'  ส าหรับ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

'Canceled'  ส าหรับ Order ที่ยกเลกิการสง่ค าสัง่ 
     'Fail'   ส าหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   ส าหรับ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แตไ่มส่ามารถสง่ออกไปยงั
ตลาดฯได้ 

กลอ่ง Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกยิง่ขึน้ 
Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Search   คือ ปุ่ มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Cancel   คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order Auto Trade 
B/S   คือ B = ค าสัง่ซือ้แสดงเป็นสเีขียว, S = ค าสัง่ขายแสดงเป็นสแีดง 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้/ขาย 
Condition   คือ คา่ Condition ที่ตัง้ไว้ 
Status   คือ สถานะของ Order 
Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ ค าสัง่เข้าระบบ Auto Trade 
Expire Date  คือ วนัหมดอายขุองค าสัง่ Auto Trade 
Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างองิบนระบบ 
S-Time   คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
Order No   คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
Error   คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

การใช้งาน 
การตัง้เง่ือนไขสามารถตัง้ได้ทีละ 1 เง่ือนไข มใีห้เลอืกใช้ดงันี ้
 

เงื่อนไขส าหรับตัง้เพื่อใช้งาน (SET Filter Condition) 
- SET >, < ตัง้ Auto Trade จากดชันี SET Index เช่น ถ้า SET Index มีคา่มากกวา่ 1,440.63 จดุ ให้สง่ค าสัง่ซือ้/

ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 
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- SET >, < SMA(Day) เช่น ถ้าดัชนี  SET Index > SMA (10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่ามากกว่า
คา่เฉลีย่ 10 วนั ให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 

- SET >, < Break High(Day) เช่น ถ้าดชันี SET Index > Break High(10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่า
มากกวา่ ราคาสงูสดุในรอบ 10 วนั ให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 

- SET >, < Break Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index < Break Low(10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่า
น้อยกวา่ ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 

- SET < Discount High(Day) เช่น ถ้าดชันี SET Index < Discount High(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่า
ถ้า SET Index มีคา่น้อยกวา่ ราคาสงูสดุในรอบ 10 วนั ที่ 5% ให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 

- SET > Rebound Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > Rebound Low(10) ที่ Slippage 5% หมายความว่า
ถ้า SET Index มีคา่มากกวา่ ราคาต ่าสดุในรอบ 10 วนั ที่ 5% ให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นตวัที่ก าหนด 

 

หมายเหตุ 

- รองรับการสง่ค าสัง่ซือ้และขาย ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 

- ไมร่องรับบญัชี Credit Balance 
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Auto Trade Type Money Management  (MM) 

Money Management เป็นหลกัการในการใช้บริหารจดัการเงินทนุ เพื่อช่วยควบคมุความเสี่ยงในการซือ้หุ้นแต่ละ

ครัง้ โดยระบบนีจ้ะค านวณจ านวนหุ้นที่เหมาะสมตามความเสี่ยง (% Give up) ที่นกัลงทุนก าหนดขึน้เอง ท าให้นักลงทุนมี

ความปลอดภยัในการลงทุนสงูขึน้ เพราะหลกัการนี ้จะก าหนดเงินทุนที่ยอมขาดทุนได้สงูสดุในแต่ละครัง้ของการซือ้ เมื่อ

ขาดทนุเกินกวา่ที่ตัง้ไว้ระบบจะ Cut Loss ให้อตัโนมตัิ 

 

การส่งค าสัง่ Auto Trade แบบ Money Management จะใช้งานร่วมกับการส่งค าสัง่ซือ้/ขายแบบ MM (Money 

Management ) เท่านัน้ โดยจะต้องสง่ค าสัง่ซือ้/ขายใน Bar Trade Type MM เพื่อให้เกิด Order ซือ้/ขายแบบปกติ และคลิก

เลอืก Auto Stop Loss เพื่อท าการสง่ Order Auto Trade ของ MM 

 

 

 

 

 



 

 

88 

ส่วนที่ 1  ส่วนการตัง้ค าสั่ง 

ค าสัง่ด้านซือ้หรือ Short จะเป็นการสง่ค าสัง่บนบาร์เทรดปกติ ค าสัง่จะถกูสง่ออกไปยงัตลาดทนัทีเมื่อกด Send 

กรณีซือ้ 

 

กรณี Short (ส าหรับบญัชี Credit Balance) 

 

Buy   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้                                                                                                        
Short   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ Short 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากขึน้ 
Price คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือ Short จะต้องอยูใ่น ช่วง Floor กบั 

Ceiling กรณี Short ราคาของหลกัทรัพย์ต้องไมต่ ่ากวา่ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
Stop Price คือ ราคาทีต้่องการขายตดัขาดทนุ (ใช้ตัง้เง่ือนไขส าหรับ Auto Trade Order) 
%Give up คือ % ที่นกัลงทนุยินยอมขาดทนุได้ 
Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการซือ้ (ระบบจะค านวณให้โดยอตัโนมตัิ)                            

Loss (Baht)  คือ จ านวนเงินท่ีขาดทนุ (ระบบจะค านวณให้โดยอตัโนมตั)ิ 

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะตอ้งระบุทศนิยม 2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ตอ้งระบุเป็น 12.40 

Volume         คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ต้องการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
ปุ่ ม Auto Stop Loss  คือ   -  ถ้าหากคลกิเลอืก Auto Stop Loss จะเกิด Order Auto Trade ของ MM 

- ถ้าหากไมเ่ลอืก Auto Stop Loss จะไมเ่กิด Order Auto Trade ของ MM 
 ทัง้นีเ้ง่ือนไขที่ถกูสง่ออกไปจะ Expire 180 days หากภายใน 180 วนั (นบัวนัที่ 1 
ตัง้แต่วนัที่ตัง้ค าสัง่) ค าสัง่ไม่เข้าเง่ือนไข ค าสัง่ Auto จะถกูเคลียร์ออก ณ สิน้วนั
ของวนัท่ี 180 (หลงัตลาดปิด เคลยีร์เวลา 23:00 น.)  

Pin   คือ รหสัในการสง่ค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่ มในการ Clear ข้อมลูตา่งๆ ท่ีใสไ่ว้ 
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กรณี Sell 

เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนัน้กรอกสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีต้องการขายแบบคิดเป็น % เช่น ต้องการขาย 
50% ของหุ้นตวันัน้ ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ จากนัน้กรอก Pin code แล้วสง่ค าสัง่ได้ทนัที 

 

 
 

กรณี Cover (ส าหรับบญัชี Credit Balance) 

เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนัน้กรอกสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ต้องการ Cover แบบคิดเป็น % เช่น ต้องการ 

Cover 50% ของหุ้นตวันัน้ ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ จากนัน้กรอก Pin code แล้วสง่ค าสัง่ได้ทนัที 

 
 

ส่วนที่ 2  View Order Type MM (Order ปกต)ิ 

 

Order#   คือ หมายเลขรายการซือ้ขายที่สง่ค าสัง่ 
B/S (Buy/Sell)   คือ Side ที่ท าการสง่ค าสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short, C = Cover 
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ของรายการซือ้ขาย 

" "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
"1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
"2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 

Volume   คือ ปริมาณของรายการซือ้ขายนัน้ๆ 
Price   คือ ราคาของรายการซือ้ขายนัน้ๆ 
Matched   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้จบัคูแ่ล้ว 
Publish   คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
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St (Order Status)  คือ Status Order ของรายการซือ้ขายนัน้ๆ 
Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่ 
Quote   คือ ปา้ยบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

ote  
ส่วนที่ 3  View Order Auto Trade  

B/S   คือ ค าสัง่ขาย S = Sell, C = Cover 

Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 

Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ที่ท าการขาย 

Price   คือ ราคาหลกัทรัพย์ที่ท าการขาย 
Condition  คือ เง่ือนไขในการสง่ค าสง่  

Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ 6 สถานะดงันี ้

     'Waiting Match'  คือ Order ที่รอ Match 

      'Pending'  คือ Order ที่รอสง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ 

'Canceled'  คือ Order ที่มีการยกเลกิการสง่ค าสัง่ 

      'Fail'   คือ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทัง้แสดง Error 

'Sent'   คือ Order ที่สง่ค าสัง่ออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 

'Incomplete'  คือ Order ที่ตรงตามเง่ือนไขแล้ว แตไ่มส่ามารถสง่ออกไป 

ยงัตลาดฯได้ 

Time   คือ เวลาที่สง่ค าสัง่เข้าระบบ Auto Trade 

Expire Date  คือ วนัหมดอายขุองค าสัง่ Auto Trade 

 Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างองิบนระบบ 

 Source No  คือ Order Number ที่ท าให้เกิด Auto Trade Order 
 S-Time   คือ เวลาทีค่ าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Order No  คือ หมายเลข Order ที่ค าสัง่ถกูสง่ไปยงัตลาดฯ 
 Error   คือ รายละเอยีดที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

 
สามารถ Filter ข้อมูล Order ได้ดังนี ้

Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์  

Side   คือ Side ของค าสัง่                                                                                                        

Status   คือ สถานะของ Order 
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Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 

Search   คือ ปุ่ มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 
Cancel   คือ ปุ่ มส าหรับ Cancel Order View Order Auto Trade Type MM 

การใช้งาน 

1. กรณีซือ้ ต้องใสค่า่ Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทัง้ 3 ค่า ระบบจึงจะค านวณ Volume และLoss (Baht) 

ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ 

วิธีการค านวณ  

กรณีสัง่ซือ้ BBL ที่ราคา 180 บาท, Stop Price = 174 บาท, ใส ่%Give Up = 1% ระบบจะมีการค านวณดงันี ้

หาก Account นีม้ี Equity เทา่กบั 500,000  

 

  = X        เมื่อแทนคา่ X จะเทา่กบั 5,000 

Volume =        จะได้ Volume ที่ต้องซือ้เทา่กบั 800 (ตดัหลกัสบิออก) 

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

2. กรณี Short ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทัง้ 3 ค่า ระบบจึงจะค านวณ Volume และLoss 

(Baht) ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ 

วิธีการค านวณ  

กรณีสัง่ Short BBL ที่ราคา 174 บาท, Stop Price = 180 บาท, ใส ่%Give Up = 1% ระบบจะมีการค านวณดงันี ้

หาก Account นีม้ี Equity เทา่กบั 500,000  

 

 = X        เมื่อแทนคา่ X จะเทา่กบั 5,000 

Volume =          จะได้ Volume ที่ต้องซือ้เทา่กบั 800 (ตดัหลกัสบิออก) 

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

 

หมายเหตุ 

- รองรับการสง่ค าสัง่ซือ้และขาย ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 

- รองรับการสง่ค าสัง่ซือ้, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบญัชี Credit Balance 
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Auto Trade Type Dollar Cost Average (DCA) 
 

Dollar Cost Average ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับเก็บออมหุ้ นอย่างมีวินัย  โดยจะเป็นการเก็บออมหุ้ นตัวที่

ต้องการอย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการซือ้แบบช่วงเวลา สามารถก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการซือ้ โดยก าหนด

วนัเร่ิมซือ้ วนัสิน้สดุการซือ้ ระบบจะมีให้เลอืกวา่จะให้ซือ้ ทกุวนั ทกุสปัดาห์ หรือ ทกุเดือน 

      ยกตวัอย่าง ต้องการซือ้หุ้น A ตัง้แต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 โดยให้ซือ้ทกุ วนัองัคาร ของแต่ละ

สปัดาห์ และไมใ่ห้ซือ้เกินราคา 5 บาท 

 

การใช้งาน 

กดที่ปุ่ ม  เพื่อ Create ค าสัง่ จากนัน้โปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อก าหนดเง่ือนไขของค าสัง่ 
สว่นของหน้าจอ Simulate 
➢ Symbol คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
➢ Start Date         คือ เวลาเร่ิมต้นท่ีจะให้ด าเนินการ สง่ค าสัง่ 
➢ End Date   คือ เวลาสิน้สดุทีจ่ะให้ด าเนินการสง่ค าสัง่ 
➢ Budget       คือ จ านวนวงเงิน 
➢ Timing        คือ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการสง่ค าสัง่ 

o Every Day      สง่ค าสัง่ทกุวนั ตามชว่งวนัท่ี ท่ีก าหนดใน Start Date - End Date 
o Every week    สง่ค าสัง่ทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตามช่วงวนัท่ีก าหนด โดยสามารถเลอืก วนั จ-ศ ได้ 
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o Every Month   ส่งค าสัง่ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ ตามช่วงวนัที่ก าหนด โดยสามารถเลือกวนัที่จะสง่ได้ (1-
31) 

➢ Price Limit คือ ราคาสงูสดุที่นกัลงทนุสามารถก าหนดเอง ว่าเมื่อถึงเง่ือนไขห้ามซือ้เกินราคานี ้หรือหากไม่
ต้องการก าหนดราคา สามารถกรอก 0 ลงไปในช่องดงักลา่วได้ 

 
**** ซึ่งการก าหนดช่วงวันที่ในการส่งค าสั่ง หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ดูที่หัวข้อการ
ส่งค าสั่ง DCA แบบกรณีพิเศษ **** 
เมื่อกดปุ่ ม Simulate โปรแกรมจะค านวณ วนัท่ีและจ านวนเงินท่ีจะสง่ค าสัง่แตล่ะครัง้ออกมาให้ 
 

รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการสง่ค าสัง่แบบ Every Day    

 

รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการสง่ค าสัง่แบบ Every Week   
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รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการสง่ค าสัง่แบบ Every Month 

 

เมื่อตัง้เง่ือนไขที่ต้องการแล้ว ให้กรอกรหสั PIN จากนัน้กดปุ่ ม     

จะมีกลอ่งข้อความยืนยนัวา่ต้องการสง่ค าสัง่ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

การสง่ค าสัง่ DCA แบบกรณีพิเศษ 
 
กรณีที่ 1 หากท าการส่งค าสัง่ Timing = Every Day หมายถึง ท าการสัง่ซือ้ทุกวนัท าการ หากวนันัน้ๆ ตรงกับวนัหยุดหรือ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสัง่ออกมาโดยข้ามวนัดงักล่าว ตวัอย่างเช่น  วนัศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็น
วนัหยดุ ระบบจะ Simulate โดยข้ามวนันัน้ๆไป 

 
กรณีที่ 2 หากท าการสง่ค าสัง่ Timing = Every Week หมายถึงท าการสัง่ซือ้ทกุสปัดาห์ (หากไมเ่ลอืกวนั ระบบจะ Default อยู่
ที่วนัจนัทร์) หากวนันัน้ๆ ตรงกบัวนัหยดุหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสัง่ออกมาโดยข้ามวนัดงักลา่ว 
ไปซือ้วนัท าการถดัไป ตวัอย่างเช่น วนัศกุร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวนัหยดุของสปัดาห์นี ้ระบบจะ Simulate โดยท าค าสัง่เป็นวนั
ท าการถดัไป คือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 
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กรณีที่ 3 หากท าการสง่ค าสัง่ Timing = Every Month หมายถึงท าการสัง่ซือ้ทกุเดือน หากวนันัน้ๆ ตรงกบัวนัหยดุหรือวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสัง่ออกมาโดยข้ามวนัดงักลา่ว ไปซือ้วนัท าการถัดไป ตวัอย่างเช่น   ท าการสัง่ซือ้
ทกุๆวนัท่ี 31 ของเดือน หากเดือนดงักลา่วไมม่ีวนัท่ี 31 ระบบจะ Simulate โดยท าค าสัง่เป็นวนัท าการถดัไปแทน 
ดงัรูป ท าค าสัง่ตัง้แต ่28-05-59 ถึง 01-12-59 รวม 7 เดือน  
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รายละเอียดหน้าจอแสดงรายการ Order 

สว่นท่ี 1 View Condition 

➢ ระบบ จะแสดง เง่ือนไข ทีต่ัง้ไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
➢ เมื่อชดุค าสัง่ถกูสง่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ Status จะเปลีย่นเป็น 'Success'  

➢ เมื่อดบัเบิลคลกิที่ชดุค าสัง่ จะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No. ที่เป็นเลขที่อ้างองิบนระบบ ในสว่นท่ี 2 

 

สว่นท่ี 2 View Condition Ref No. 

➢ View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ตัง้ไว้ 
➢ จะแสดงจ านวนรายการ Order ตามเง่ือนไข ของ Ref No. ที่เลอืกในสว่นท่ี 1 และมี Status เป็น 'Start' 
➢ เมื่อถงึวนัท่ีตรง ตามเง่ือนไข ระบบจะแสดง Status เป็น ' In Process ' 
➢ ระบบจะด าเนินการสง่ค าสัง่ในช่วงเวลา Open 2  และสง่ค าสัง่ซือ้ในราคา Top Price แรก ของหุ้นที่เลือก และจะมี 

Status เป็น ‘Sent’ 
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การยกเลกิค าสั่ง 
 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ ม   
จะเกิดกลอ่งข้อความยืนยนัการยกเลกิ Order  

เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยนัยกเลกิ Order  

 
 

Order ที่ถูกยกเลิกไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ทัง้ใน สว่นที่ 1 View Condition และ สว่นที่ 2 View Condition Ref No.      

ดงัภาพ 
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Auto Trade Type Pricing Zone (PZ) 
 

Pricing Zone ถกูออกแบบมาเพือ่ใช้ส าหรับการซือ้หุ้นในชว่ง Zone ที่คิดกวา่เป็นโอกาสที่ดใีนการเก็บหุ้น โดยมกัจะ

ตัง้ไว้เพื่อเก็บหุ้นตอนช่วงที่มีราคาลดลงแบบนา่ตกใจ ก็จะเก็บหุ้นที่อยูใ่น Zone ที่ตัง้เอาไว้ ซึง่เป็นกลยทุธ์หนึง่ของวิธีการ

ลงทนุแบบ Value Investment 

 

การใช้งาน 

กดที่ปุ่ ม  เพื่อ Create ค าสัง่ จากนัน้โปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อก าหนดเง่ือนไขของค าสัง่ 
 
สว่นของหน้าจอ Simulate 
➢ Symbol       คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
➢ Budget       คือ จ านวนวงเงิน 
➢ Start Price คือ ราคาเร่ิมต้น 
➢ Segment คือ จ านวนครัง้ทีจ่ะซือ้ 
➢ % Change       คือ จ านวน % Change จากราคาเร่ิมต้น และหา่งกนัตาม % Change จนครบจ านวนตาม 

Segment ที่ตัง้ไว้ 
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เมื่อกดปุ่ ม Simulate โปรแกรมจะค านวณ จ านวนครัง้, จ านวนเงินและราคาทีจ่ะสง่ค าสัง่แตล่ะครัง้ออกมาให้ 

 

เมื่อได้เง่ือนไขที่ต้องการแล้ว กดปุ่ ม     

จะมีกลอ่งข้อความยืนยนัวา่ต้องการสง่ค าสัง่ ดงัรูป 
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รายละเอียดหน้าจอแสดงรายการ Order 

สว่นท่ี 1 View Condition 

➢ ระบบ จะแสดงจ านวน Volume ที่มีการ จบัคูไ่ปแล้วในช่อง M-Volume 
➢ ระบบ จะแสดงจ านวน มลูคา่ ท่ีมกีาร จบัคูไ่ปแล้วในช่อง Cost 
➢ ระบบ จะแสดงเง่ือนไขที่ตัง้ไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
➢ เมื่อชดุค าสัง่ถกูสง่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ Status เป็น 'Success'  

➢ เมื่อดบัเบิลคลกิที่ชดุค าสัง่จะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No.ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในสว่นท่ี 2 

 

สว่นท่ี 2 View Condition Ref No. 

➢ View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ตัง้ไว้ 
➢ จะแสดงจ านวนรายการ Order ตามเง่ือนไข ของ Ref No. ที่เลอืกในสว่นท่ี 1 และมี Status เป็น 'Start' 
➢ เมื่อถงึเง่ือนไข ระบบจะแสดง Status เป็น ' Success '   

o ระบบ จะแสดงจ านวน Volume  ที่มีการจบัคู ่ในช่อง M-Volume 
o ระบบ จะแสดง วนัท่ีมคี าสัง่ถึงเง่ือนไข และสง่ออกไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ 

➢ หากค าสัง่ยงัไมถ่งึเง่ือนไขใน ช่อง Status จะเป็น “Start” 
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การยกเลกิค าสั่ง 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ ม   
จะเกิดกลอ่งข้อความยืนยนัการยกเลกิ Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยนัยกเลกิ Order 

 
Order ที่ถกู ยกเลกิไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ดงัภาพด้านลา่ง 
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 Market (ภาพรวมของตลาด) (Hotkey: F5) 
 

เมนนูีจ้ะประกอบไปด้วย 3 เมนยูอ่ย ได้แก่  Market Information, Ranking, Bids 

 

 

Market Information 

 เป็นการดูสภาพการซือ้ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั่วไปหรือเพื่อการซือ้หรือการขาย
หลกัทรัพย์ เราจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมลูที่สามารถบง่ชีถ้ึงภาพรวมของการซือ้ / ขายทัง้ตลาด ข้อมลูก็ได้แก่ ปริมาณการซือ้ / 
ขายรวมทกุกระดาน  มลูคา่การซือ้ / ขายรวมทกุกระดาน และ สว่นแบง่ตลาดรวมทกุกระดาน 
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หน้าจอส่วนที่ 1 

 
 

รายละเอียดหน้าจอและความหมายของสว่นท่ี 1 

Prev   คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์เมื่อตลาดปิดเมื่อวนัท าการก่อน 
Index   คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั 
Change   คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันใีนปัจจบุนัเทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
%Change  คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดฯ ในปัจจบุนัเทียบกบัดชันีเมื่อ

วนัก่อน 
High Index   คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุของวนันัน้ 
High Change  คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันีสงูสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
High %Change คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดสงูสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันี

เมื่อวนัก่อน 
Low Index   คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ต า่สดุของวนันัน้ 
Low Change  คือ ความเปลีย่นแปลงของดชันีต า่สดุของวนันัน้เทียบกบัดชันเีมื่อวนัท าการก่อน 
Low %Change คือ อตัราการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดชันตีลาดต ่าสดุของวนันัน้เทียบกบัดชันี

เมื่อวนัก่อน 
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หน้าจอส่วนที่ 2 

 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายของสว่นท่ี 2 

Symbol    คือ ช่ือกลุม่อตุสาหกรรม 
Prev     คือ ดชันีราคาของกลุม่อตุสาหกรรมนีเ้มื่อวนัท าการก่อน 
Last     คือ ดชันีราคาซือ้ / ขายลา่สดุของกลุม่อตุสาหกรรม 
Change    คือ คา่ดชันีที่เปลีย่นแปลงจากดชันีเมื่อวนัก่อน 
%Change    คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของดชันี 
Volume    คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ในอตุสาหกรรมนีท้ี่ได้ซือ้ / ขายกนั หนว่ยเป็นหุ้น 
Value    คือ มลูคา่ของการซือ้ / ขายของหลกัทรัพย์ในกลุม่อตุสาหกรรมนี ้หนว่ยเป็นพนับาท 
%Mkt  คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี ้ใช้ฐานมูลค่าการซือ้ / ขาย

เทียบกบัมลูคา่รวมของกระดานนัน้ 
Industry    คือ กลุม่อตุสาหกรรม 
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รายละเอียดหน้าจอและความหมายของสว่นท่ี 3 

Info แสดงปริมาณ มลูคา่การซือ้ / ขายและสว่นแบง่ตลาดตามมลูคา่ ของกระดานตา่งๆ 

 

Main Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานหลกั (Main) 
Main Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานหลกั (Main) 
Main %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานหลกั (Main) 
OddLot Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานยอ่ย (Odd) 
OddLot Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานยอ่ย (Odd) 
OddLot %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานยอ่ย (Odd) 
BigLot Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big) 
BigLot %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big) 
Foreign Volume   คือ ปริมาณการซือ้ / ขายของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Foreign Value   คือ มลูคา่การซือ้ / ขายของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Foreign %Value   คือ สว่นแบง่ตลาด ของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Total Volume   คือ ผลรวมของปริมาณการซือ้ / ขายทัง้ตลาด (Total) 
Total Value   คือ ผลรวมของมลูคา่การซือ้ / ขายทัง้ตลาด (Total) 
Up Vol  คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาสงูกวา่ราคาปิดเมื่อวนั 
  ท าการก่อน(หนว่ยพนับาท) 
DownVol    คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาต า่กวา่ราคาปิดเมื่อวนัท า

การก่อน (หนว่ยพนับาท) 
UnChg Volume   คือ ปริมาณหลกัทรัพย์ทัง้หมดทีม่ีการซือ้ / ขายแล้วมีราคาไมเ่ปลีย่นแปลงจากราคา

ปิดเมื่อวนัท าการก่อน (หนว่ยพนับาท) 
MAI Val   คือ มลูคา่การซือ้ขายใน ตลาด MAI 
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Up  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีราคาสงูขึน้เทียบกบัราคาปิดวนัก่อนในวนันัน้ 
Down  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่มีราคาต า่ลงเทียบกบัราคาปิดวนัก่อนในวนันัน้ 
UnChg  คือ จ านวนหลกัทรัพย์ที่ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
Tick  คือ ตวัแปรที่แสดงแนวโน้มของดชันีตลาด 
Trin  คือ ดชันีการซือ้ / ขาย (Trading Index) 
 

Show Graph Intraday SET, SET50, SET100, sSET, SETHD และ MAI  

 

รายละเอียด  Graph Intraday 

   เป็นเมนใูช้ส าหรับแสดง Graph Intraday 
  - SET แสดงกราฟของ SET 
  - SET50 แสดงกราฟของ SET50 
  - SET100 แสดงกราฟของ SET100 
  - sSET แสดงกราฟของ sSET  
  - SETHD แสดงกราฟของ SETHD 

  - MAI แสดงกราฟของ MAI   
 แกนนอน  คือ เวลาที่ท าการซือ้ / ขายลา่สดุ 

แกนตัง้ คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้ / ขาย 
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Ranking 

แสดงผลล าดบัของหุ้นในด้านตา่งๆที่อยูใ่นกระแสความสนใจ ดไูด้เฉพาะตลาดหุ้น (Equity) เทา่นัน้ 

วิธีการใช้งาน 

1. คลกิที่ปุ่ ม Market แล้วเลอืกเมน ูRanking ดงัรูป หรือกดปุ่ ม Hot Key (F4) จะเข้าสูห่น้าจอ Symbol Ranking 

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรัพย์ได้ โดยแบง่เป็น 4 หน้าจอยอ่ยดงันี ้

➢ Top Active คือ หุ้นท่ีมีมลูคา่การซือ้ขายสงูที่สดุตามล าดบั 
➢ Best Projected Open คือ หุ้นทีร่าคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สดุ 
➢ Best Projected Close คือ หุ้นทีร่าคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซน็ต์ที่ดีที่สดุ 
➢ Best Open Price คือ หุ้นทีม่เีปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคาเปิดดีสดุ 
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Top Active 

หน้าจอ Top Active นีจ้ะแบง่เป็นเมนยูอ่ย ได้อกี 4 กลุม่ ดงันี ้

✓ Most Active (หุ้นที่มีมลูคา่การซือ้ขายสงูสดุ) 

แสดงหุ้นที่มีมลูคา่การซือ้/ขายมากที่สดุ ซึง่แสดงวา่ก าลงัเป็นท่ีสนใจของหมูน่กัลงทนุทัง้หลาย หน้าจอนีจ้ะแสดงรายการ

หลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การซือ้/ขายสงูสดุไปจนถึงต ่าสดุ 40 อนัดบัแรก นอกจากนีจ้ะบอกถึงคา่เปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์เทียบ

กบัราคาปิดเมื่อวนัก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทนุเห็นสภาพการหมนุเวียนที่เกิดขึน้ 

ในหน้าจอนีย้งัสามารถแสดงข้อมลูของแต่ละกระดานได้ด้วยคือ กระดานหลกั , กระดานใหญ่และกระดานตา่งประเทศ 
และยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูของแตล่ะตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI  

 

รายละเอียดหน้าจอและความหมาย Most Active    

No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals           คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั หรือ กระดาน 
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานหลกั       
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานหลกั                 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
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Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 
(Last Price – Prev) 

%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

(High – Low) / (Prev Closed Price) * 100 
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั Most Active ก็ตอ่เมื่อตลาดฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = 

Open) 

 

✓ Gainers (หุ้นที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึน้มากที่สดุ) 

แสดงหุ้นใดมีราคาสูงขึน้มากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชีว้่าหุ้นใดมีแนวโน้มราคาที่ดีขึน้ หรือ
ต้องการทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่นัน้ อยู่ในกลุม่ที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาสงูหรือไม่ ซึ่งหน้าจอนีจ้ะแสดงหุ้นที่มีอตัรา
ก าไรสงูจากก าไรมากไปหาน้อย 40 อนัดบัแรก ผู้ ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลกั และกระดานต่างประเทศได้ และยงั
สามารถเลอืกแสดงข้อมลูของแตล่ะตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 

 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Gainer    
No.  คือ เลขที่อนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals         คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานหลกั 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานหลกั 
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Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

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

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2)  ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 

 

✓ Loser (หุ้นที่ราคาซือ้ขายเปอร์เซน็ต์ลดลงมากที่สดุ) 

แสดงหุ้นใดมีราคาต ่าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อน ซึ่งอาจจะบ่งชีว้่าหุ้นใดมีแนวโน้มราคาที่ลดลง หรือ
ต้องการทราบว่าหุ้นที่ตนมีอยู่นัน้ อยู่ในกลุ่มที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาต ่าหรือไม่ ซึ่งหน้าจอนีจ้ะแสดงหุ้ นที่มีอตัรา
ขาดทุนสงูจากขาดทุนน้อยไปหามาก 40 อนัดบัแรก ผู้ ใช้สามารถเลือกระหว่างกระดานหลกั และกระดานต่างประเทศ ได้ 
และยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูของแตล่ะตลาดได้ด้วยคือ SET และ MAI 
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รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Loser 

No.  คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals          คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

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

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (Market Status = Open)  
2) ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
 

✓ Most Swing (ตราสารท่ีราคาซือ้ขายสงูสดุกบัต ่าสดุตา่งกนัเปอร์เซ็นต์มากที่สดุ) 

แสดงหุ้นที่มีการแกว่งของราคาสงูมาก คือมีราคาซือ้/ ขายสงูสดุ และราคาต ่าต่างกนัมาก โดยจะเรียงล าดบัหุ้น ที่มีการ
แกวง่ของราคา เปรียบเทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน จากมากไปหาน้อยเป็นจ านวนทัง้หมดถึง 20 อนัดบั 
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รายละเอียดและความหมายหน้าจอ MostSwing 

No.  คือ เลขที่อนัดบั 
Symbol  คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals          คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Volume  คือ ปริมาณการซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Value  คือ มลูคา่การซือ้ / ขายบนกระดานตา่งประเทศ 
Avg  คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High  คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low  คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Last  คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
Chg คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้ / ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน 

(Last Price – Prev) 
%Chg  คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของราคา ค านวณจาก (Change / Prev)*100 
Swing  คือ การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ค านวณดงันี ้High -Low 
%Swing  คือ เปอร์เซ็นต์การแกวง่ของราคาเทียบกบัราคาปิด ซึง่มีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

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

1) ระบบจะแสดงข้อมลูของฟังก์ชนั ก็ตอ่เมื่อตลาด ฯ ได้เปิดท าการซือ้ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)  
2) ไมแ่สดงหลกัทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ 
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Best Projected Open Price 

Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด โดยจะไม่มีการจบัคู่เกิดขึน้ มีแต่ค าสัง่ซือ้/ขายเข้ามา

เป็นระดบัราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซือ้/ขายมากที่สดุ โดยค านวณจากการเสนอซือ้เสนอขายที่เข้ามาสูต่ลาดในชว่ง Pre-

open  

 ดงันัน้หน้าจอนีม้ีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดว่าจะเปิด (Projected Open Price) เพราะ
จะท าให้ทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสงูกวา่หรือต ่ากว่าราคาปิดวนัก่อนส าหรับช่วงเช้า และส าหรับช่วงบ่าย ก็จะทราบว่า
หุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาปิดเมื่อช่วงเช้า โดยจะเรียงล าดบั หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสงูไปหาหุ้นที่มีการ
เปลีย่นแปลงต ่า   

 
 
 

รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals           คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Avg   คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High   คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low   คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

Open-1   คือ ราคาเปิดในชว่งเช้า (ถือเป็นราคาเปิดของวนันัน้ด้วย) 
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OpenVol-1   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในชว่งเช้า 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
ProjOpn คือ ราคาที่คาดวา่จะเป็นราคาเปิดเมื่อเข้าสูช่่วงซือ้/ขาย ราคาที่แสดงจะเป็นราคาคาด

ว่าเป็นราคาเปิด (projected open price) ที่ค านวณครัง้สดุท้ายก่อนเปิดตลาดราคา
เปิดจึงอาจไมเ่ทา่กบัราคา ProjOpn  

Chg คือ ปริมาณความเปลี่ยนแปลงของราคา ProjOpn โดยที่ถ้าเป็นช่วงเช้า จะคิดเทียบ
กบัราคาปิด (Prev) เมื่อวนัก่อน 

%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกบัราคาปิดเมื่อวนัก่อน  

ส าหรับช่วงบ่าย (session 2) 

Open-2   คือ ราคาเปิดในชว่งบา่ย 
OpenVol-2   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิด ในชว่งบา่ย 
BrkCls   คือ ราคาปิดของช่วงเช้า ส าหรับการแสดงในชว่งบา่ย 
Chg   คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn โดยที่  

ถ้าเป็นช่วงบา่ย  จะคิดเทียบกบัราคาปิดชว่งเช้า (Brk Cls) วนันัน้ ถ้าไมม่กีารซือ้/ขาย
หุ้นนัน้ในช่วงเช้า (ราคาปิดภาคเช้าเป็นศนูย์) ก็จะใช้ราคาปิดวนักอ่น 

%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคา ProjOpn เทียบกบัราคาปิดของช่วงเช้า 
 
หมายเหตุ 
1) คา่ Avg, High, Low จะเป็นข้อมลูหลงัเกิดการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไมแ่สดงหุ้นท่ีเพิง่เข้าตลาดฯเป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แตส่ าหรับชว่งบา่ยจะมีราคาปิดชว่งเช้า ก็จะ
สามารถแสดงหุ้นเข้าใหมไ่ด้โดยการเปรียบเทียบกบัราคาปิดชว่งเช้า 
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Best Projected Close Price 

Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึน้ มีแต่ค าสัง่ซือ้/ขายเข้ามา 

เป็นระดบัราคาที่จะท าให้เกิดปริมาณการซือ้/ขายมากที่สดุ โดยค านวณจากการเสนอซือ้เสนอขายที่เข้ามาสูต่ลาดในช่วง Call 

Market  

 ดงันัน้หน้าจอนีม้ีเพื่อต้องการทราบวา่หุ้นใดที่ตลาดฯค านวณราคาคาดว่าจะปิด (Projected Close Price) โดยจะ
เรียงล าดบั หลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงสงูไปหาหลกัทรัพย์ที่มีการเปลีย่นแปลงต ่า   

 
 
รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals          คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Avg   คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 
High   คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low   คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
Last   คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
ProjCls   คือ ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาปิด 
Chg   คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่วนัก่อน 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหตุ 
1) คา่ Avg, High, Low จะเป็นข้อมลูหลงัเกิดการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) จะไมแ่สดงหุ้นท่ีเพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แตส่ าหรับช่วงบา่ยจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะ
สามารถแสดงหลกัทรัพย์เข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกบั ราคาปิดช่วงเช้า 
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Best Open Price (ทรักทรัพย์ที่ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ทีด่ีที่สดุ) 

เป็นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลกัทรัพย์ที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงเช้าเพิ่มขึน้ และ

ลดลงจากราคาปิดวนัท าก่อน และหุ้นที่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงบา่ยเพิ่มขึน้ และลดลงจากราคาปิดช่วงเช้า 

ที่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสงูสดุ 20 อนัดบัแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ล าดบัจากหลกัทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

ที่สดุไปหาน้อย 

 

รายละเอียดและความหมาย 

No.   คือ เลขท่ีอนัดบั 
Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Deals               คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทัง้หมดบนกระดานหลกั  
Last   คือ ราคาซือ้ / ขายลา่สดุ 
High   คือ ราคาซือ้ / ขายสงูสดุ 
Low   คือ ราคาซือ้ / ขายต า่สดุ 
Avg   คือ ราคาซือ้ / ขายเฉลีย่ 

ส าหรับช่วงเช้า (session 1) 

OpenVol-1   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดชว่งเช้า 
Open-1   คือ ราคาเปิดช่วงเช้า 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัก่อน ส าหรับการแสดงในชว่งเช้า 
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Chg   คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่วนัก่อน 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 

ส าหรับช่วงบา่ย (session 2)  

OpenVol-2   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาตลาดเปิดชว่งบา่ย 
Open-2   คือ ราคาเปิดช่วงบา่ย 
Brkcls   คือ ราคาปิดเมือ่ช่วงเข้า ส าหรับการแสดงในชว่งบา่ย 
Chg   คือ ปริมาณความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด เทียบกบัราคาปิดเมือ่ช่วงเช้า 
%Chg   คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลีย่นแปลงของราคาเปิด 

 
หมายเหตุ 
1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมลูหลงัการซือ้/ขายจริงเกิดขึน้ 
2) ข้อมลูจะไม่แสดงหุน่ที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวนัแรก เพราะไมม่ีราคาปิดให้เปรียบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไมเ่ท่ากบั
ราคา Project Open Price ได้เพราะมีกรณีที่ยกเลกิค าสัง่ในช่วงตลาด Pre-Open 
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Bids 

 แสดงรายละเอียดการเสนอซือ้(BID) และเสนอขาย(OFFER) ของหุ้นที่สนใจ สามารถดหูุ้นได้พร้อมกนัถึง 8 ตวั ใน
หนึง่หน้าจอพร้อมๆ กนั โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกหุ้นที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตวัเองทัง้ 8 ตวั หรือหากมีการใสหุ่้นไว้ในหน้า 
My List หวัข้อ Favorites แล้ว ก็จะปรากฏหุ้น 8 ตวัแรกขึน้มาให้ทนัที 

 

 

Trick ในการใช้งาน efin Trade Plus 

- สามารถกด HotKey Space bar เพื่อใสหุ่้นได้  

- สามารถเลือ่นลกูศรขึน้ลงซ้ายขวา เพื่อใสหุ่้นตอ่ไปได้ 
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รายละเอียดและความหมาย 

ส่วนที่ 1 

Symbol   คือ ช่ือหลกัทรัพย์ 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ 
Change   คือ ราคาเปลีย่นแปลง โดยน าราคาซือ้/ขายลา่สดุหกักบัราคาปิดเมื่อวนัท าการก่อน  
   (Last Price – Prev) 
%Change   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง ค านวณจาก (Change / Prev) *100 
High   คือ ราคาซือ้/ขายสงูสดุของวนันัน้ 
Low   คือ ราคาซือ้/ขายต ่าสดุของวนันัน้ 

 

ส่วนที่  2 

Volume   คือ ปริมาณการเสนอซือ้ที่ระดบัราคาทีด่ีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Bid    คือ ราคาเสนอซือ้ที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
Offer    คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สดุ 5 อนัดบัแรก 

 

ส่วนที่  3   

B/S   คือ B = Buy ส าหรับกรณีเคาะซือ้ลา่สดุ, S = Sell ส าหรับกรณีเคาะขายลา่สดุ 
Last Sale   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุที่เกิดขึน้ 5 อนัดบัลา่สดุ 
Volume   คือ ปริมาณที่ซือ้/ขายลา่สดุ 
Price   คือ ราคาลา่สดุที่ท าการซือ้/ขาย  

 

ส่วนที่ 4   

Open   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบา่ย 
BuyV   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
SellV   คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะขาย 
OI   คือ ปริมาณสญัญาคงค้างที่รอซือ้/ขาย *** กรณีเป็น Equity จะไมแ่สดงคา่นี ้
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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 (ช่วงราคาพืน้จนถึงราคาเพดาน) 
แสดงหน้าจอราคา (Price) ตัง้แตร่าคาพืน้จนถึงราคาเพดานของหุ้นนัน้ๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซือ้และเสนอขายที่

ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อนัดบัไว้ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดขึน้ว่ามีการจบัคู่ได้ก่ีรายการ
ด้วย โดยแยกเป็นรายการท่ีเกิดจากเคาะซือ้ หรือรายการเกิดจากการเคาะขาย 

นอกจากนี ้หน้าจอจะแสดงข้อมลูรายละเอียดของหลกัทรัพย์นัน้ๆ ไว้ด้วย เป็นข้อมลูที่น าเสนอเพื่อให้นกัลงทนุทราบ
วา่การซือ้/ขายอยูท่ี่ ณ ราคาเทา่ใดคือทราบราคาอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของตลาดอยา่งถกูต้อง 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ทีค่ีย์ลงไป 
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รายละเอียดและความหมาย 
Symbol    คือ ช่ือหุ้น ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากขึน้ 
Page Up    คือ เลือ่นขึน้ไปดรูาคาที่สงูขึน้จนถึงราคา Ceiling 
Page Down    คือ เลือ่นลงไปดรูาคาที่ต า่ลงจนถึงราคา Floor 
Deal (ฝ่ังซือ้)    คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume    คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
Bid Volume    คือ ปริมาณการเสนอซือ้ 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ จากเพดานถึงพืน้หรือถ้าไมม่ีเพดาน-พืน้ ก็จะเป็นสงูสดุจนถึง

ต ่าสดุที่ซือ้ขาย 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขาย 
Sell Volume    คือ ปริมาณการ ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 

 
Trick ในการใช้งานหน้าจอ Stock In Play 

-   สามารถกด Space bar เพื่อใสข้่อมลูหุ้นได้แทนการใช้เมาส์คลกิที่ช่อง Symbol 
-   เมื่อใสช่ื่อหุ้นใน Stock In Play หน้าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot  ก็จะแสดงข้อมลู 

ของหุ้นนัน้ด้วย 
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Sale by Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาตา่งๆ) 

เมื่อนกัลงทนุต้องการทราบวา่ในวนันีม้กีารซือ้/ขายหุ้นท่ีราคาตา่งๆเป็นจ านวนเทา่ไร เพื่อตดัสนิใจวา่ควรซือ้หรือขาย
ที่ระดบัราคาตลาดในขณะนัน้หรือไม่ หรือต้องการทราบว่าการซือ้หรือการขายที่ได้กระท าไปแล้วนัน้ ซือ้หรือขายในราคาที่
แพงหรือถกูกวา่นกัลงทนุทา่นอื่นๆ หรือไม ่ฟังก์ชัน่นีจ้ะตอบค าถามดงักลา่วข้างต้นได้ โดยจะแสดงปริมาณและมลูคา่การซือ้/
ขายที่ระดบัราคาตา่งๆ เรียง จากราคาต ่าไปหาสงู 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Deal (ฝ่ังซือ้)  คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ เรียงจากมากไปน้อย 
Sell Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)  คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ ราคานัน้ ด้วยวธีิจบัคูอ่ตัโนมตัิ 
Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายบนกระดานหลกั ด้วยวธีิจบัคูอ่ตัโนมตัิ 
ส ี   คือ การแสดง Volume ของการซือ้ขาย 
   - สส้ีม แทน ปริมาณการซือ้ขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอขายหรือ Offer 
   - สมีว่ง  แทน ปริมาณการซือ้ขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอซือ้หรือ Bid 
   - สขีาว แทน ปริมาณการซือ้ขาย ณ เวลา Open 
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Sale by Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 

แสดงการจบัคูซ่ือ้/ขาย ณ เวลานัน้ๆ โดยแสดงตัง้แต่เวลาที่เร่ิมมีการซือ้/ขายจนถึงเวลาลา่สดุ รายการซือ้/ขายจะไม่มี
การเกิดขึน้พร้อมกนั ณ เวลาเดียวกนัแต่จะเกิดการซือ้/ขายเรียงกนัไป ข้อมลูที่เกิดขึน้ในหน้าจอนี ้จะเป็นข้อมลูที่เกิดจากการ
จบัคู ่(Deal) ทกุๆครัง้ที่เป็นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซือ้/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซือ้หรือเคาะขายใน
ปริมาณสงูๆ ในค าสัง่เดียว แตไ่ปจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้/ขายฝ่ังตรงข้ามหลายค าสัง่ จะท าให้เกิดรายการหลายรายการได้ 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว

กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Hour   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดขู้อมลู  
Minute   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดขู้อมลู  
Clear   คือ การ Clear คา่ที่ทา่นได้ก าหนดไปข้างต้น 

 ปุ่ ม         (First)  คือ การเลือ่นเพื่อกลบัไปหน้าแรก 

 ปุ่ ม      (Previous) คือ การเลือ่นเพื่อย้อนกลบัไปดขู้อมลู 

 ปุ่ ม       (Next)  คือ การเลือ่นเพื่อดหูน้าถดัไป 
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View OddLot (ข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)  

แสดงปริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่มีปริมาณไมเ่ต็มหนว่ย (Lot) ซึง่จะมีค าสัง่ซือ้/ค าสัง่ขายของกระดาน

เศษหุ้นเช่นเดียวกนั 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Oddlot Avg   คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของเศษหุ้น 
Oddlot Deal   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Oddlot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ 
Total Odd Mkt Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Total Odd Mkt Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Oddlot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
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 Summary Derivative (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 (ช่วงราคาพืน้จนถึงราคาเพดาน) 
แสดงหน้าจอราคา (Price) ตัง้แตร่าคาพืน้จนถึงราคาเพดานของหุ้นนัน้ๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซือ้และเสนอขายที่

ดีที่สดุ (Best Bid, Best Offer) 5 อนัดบัไว้ว่าอยู่ที่ราคาใด และแสดงปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดขึน้ว่ามีการจบัคู่ได้ก่ีรายการ
ด้วย โดยแยกเป็นรายการท่ีเกิดจากเคาะซือ้ หรือรายการเกิดจากการเคาะขาย 

นอกจากนี ้หน้าจอจะแสดงข้อมลูรายละเอียดของหลกัทรัพย์นัน้ๆ ไว้ด้วย เป็นข้อมลูที่น าเสนอเพื่อให้นกัลงทนุทราบ
วา่การซือ้/ขายอยูท่ี่ ณ ราคาเทา่ใดคือทราบราคาอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของตลาดอยา่งถกูต้อง 

 
 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสนี า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ทีค่ีย์ลงไป 
 

 

***

*** Next Phase
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รายละเอียดและความหมาย 
Symbol    คือ ช่ือหุ้น ซึง่ระบบจะมีตวัชว่ย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวกมากขึน้ 
Page Up    คือ เลือ่นขึน้ไปดรูาคาที่สงูขึน้จนถึงราคา Ceiling 
Page Down    คือ เลือ่นลงไปดรูาคาที่ต า่ลงจนถึงราคา Floor 
Deal (ฝ่ังซือ้)    คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume    คือ ปริมาณการซือ้/ขายจากการเคาะซือ้ 
Bid Volume    คือ ปริมาณการเสนอซือ้ 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ จากเพดานถึงพืน้หรือถ้าไมม่ีเพดาน-พืน้ ก็จะเป็นสงูสดุจนถึง

ต ่าสดุที่ซือ้ขาย 
Offer Volume   คือ ปริมาณการเสนอขาย 
Sell Volume    คือ ปริมาณการ ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)   คือ จ านวนรายการขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 

 
Trick ในการใช้งานหน้าจอ Stock In Play 

-   สามารถกด Space bar เพื่อใสข้่อมลูหุ้นได้แทนการใช้เมาส์คลกิที่ช่อง Symbol 
-   เมื่อใสช่ื่อหุ้นใน Stock In Play หน้าจอ Sale By Price, Sale By Time, View OddLot  ก็จะแสดงข้อมลู 

ของหุ้นนัน้ด้วย 
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Sale by Price (สรุปรายการซือ้ขาย ณ ราคาตา่งๆ) 

เมื่อนกัลงทนุต้องการทราบวา่ในวนันีม้กีารซือ้/ขายหุ้นท่ีราคาตา่งๆเป็นจ านวนเทา่ไร เพื่อตดัสนิใจวา่ควรซือ้หรือขาย
ที่ระดบัราคาตลาดในขณะนัน้หรือไม่ หรือต้องการทราบว่าการซือ้หรือการขายที่ได้กระท าไปแล้วนัน้ ซือ้ หรือขายในราคาที่
แพงหรือถกูกวา่นกัลงทนุทา่นอื่นๆ หรือไม ่ฟังก์ชัน่นีจ้ะตอบค าถามดงักลา่วข้างต้นได้ โดยจะแสดงปริมาณและมลูคา่การซือ้/
ขายที่ระดบัราคาตา่งๆ เรียง จากราคาต ่าไปหาสงู 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Deal (ฝ่ังซือ้)  คือ จ านวนรายการซือ้ทีเ่กิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Buy Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะซือ้ ที่ระดบัราคาต่างๆ 
Price   คือ ระดบัราคาตา่งๆ เรียงจากมากไปน้อย 
Sell Volume  คือ ปริมาณการซือ้/ขายที่เกิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Deal (ฝ่ังขาย)  คือ จ านวนรายการซือ้/ขายทีเ่กิดจากการเคาะขาย ที่ระดบัราคาตา่งๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขาย ณ ราคานัน้ ด้วยวธีิจบัคู่อตัโนมตั ิ
Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายบนกระดานหลกั ด้วยวธีิจบัคูอ่ตัโนมตัิ 
 
ส ี   คือ การแสดง Volume ของการซือ้ขาย 
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   - สส้ีม แทน ปริมาณการซือ้ขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอขายหรือ Offer 
   - สมีว่ง  แทน ปริมาณการซือ้ขายได้ในขณะที่ราคาอยูฝ่ั่งเสนอซือ้หรือ Bid 
   - สขีาว แทน ปริมาณการซือ้ขาย ณ เวลา Open 
 

Sale by Time (แสดงรายการซือ้ขายตามเวลา) 

แสดงการจบัคูซ่ือ้/ขาย ณ เวลานัน้ๆ โดยแสดงตัง้แต่เวลาที่เร่ิมมีการซือ้/ขายจนถึงเวลาลา่สดุ รายการซือ้/ขายจะไม่มี
การเกิดขึน้พร้อมกนั ณ เวลาเดียวกนัแต่จะเกิดการซือ้/ขายเรียงกนัไป ข้อมลูที่เกิดขึน้ในหน้าจอนี ้จะเป็นข้อมลูที่เกิดจากการ
จบัคู ่(Deal) ทกุๆครัง้ที่เป็นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซือ้/ขายแบบ Big Lot กรณีที่เกิดการเคาะซือ้หรือเคาะขายใน
ปริมาณสงูๆ ในค าสัง่เดียว แตไ่ปจบัคูก่บัค าสัง่ซือ้/ขายฝ่ังตรงข้ามหลายค าสัง่ จะท าให้เกิดรายการหลายรายการได้ 

 
***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว

กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ลงไป 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Hour   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดูข้อมลู  
Minute   คือ การก าหนดชว่งเวลาที่ทา่นต้องการดขู้อมลู  
Clear   คือ การ Clear คา่ที่ทา่นได้ก าหนดไปข้างต้น 

 ปุ่ ม         (First)  คือ การเลือ่นเพื่อกลบัไปหน้าแรก 

 ปุ่ ม      (Previous) คือ การเลือ่นเพื่อย้อนกลบัไปดขู้อมลู 

 ปุ่ ม       (Next)  คือ การเลือ่นเพื่อดหูน้าถดัไป 
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View OddLot (ข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)  

แสดงปริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึง่มีปริมาณไมเ่ต็มหนว่ย (Lot) ซึง่จะมีค าสัง่ซือ้/ค าสัง่ขายของกระดาน

เศษหุ้นเช่นเดียวกนั 

 

***เมื่อต้องการคีย์ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมลูให้กด Space Bar จะเกิดแทบสีน า้เงินขึน้ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ แล้ว
กดปุ่ ม Enter หน้าจอจะแสดงรายการหลกัทรัพย์ที่คีย์ลงไป 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Oddlot Avg   คือ ราคาหลกัทรัพย์เฉลีย่ของเศษหุ้น 
Oddlot Deal   คือ จ านวนรายการซือ้/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Oddlot Volume   คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Last   คือ ราคาซือ้/ขายลา่สดุ 
Total Odd Mkt Volume คือ ปริมาณการซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Total Odd Mkt Value คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นทัง้ตลาดฯ 
Oddlot Value   คือ มลูคา่การซือ้/ขายหลกัทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลกัทรัพย์ 
Floor   คือ ราคาพืน้ 
Prev   คือ ราคาปิดเมือ่วนัท าการก่อน 
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 News 
 

แสดงขา่วที่เก่ียวข้องกบัหุ้นตวัที่สนใจ สามารถดขู่าวเก่ียวกบัหุ้นที่มีอยูใ่นพอร์ตได้ทัง้หมดอีกด้วย โดยที่ ไม่ต้องเสียเวลา
กดค้นหาทีละตวั และยงัสามารถดขูา่วของหุ้นท่ีใสไ่ว้ในหน้า My List ที่เมน ูFavorite ได้อีกด้วย 

 
วิธีการอา่นขา่ว 
 ให้กดไปท่ีหวัข้อขา่วที่สนใจ 1 ครัง้ จากนัน้จะเปิดเนือ้หาขา่วขึน้มาให้ 
 สามารถกดปุ่ ม Back เพือ่ย้อนกลบัไปยงัหน้าขา่ว 
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 Graph 

 
ใช้ส าหรับดรูาคาของหุ้นตวัที่สนใจในลกัษณะของกราฟ สามารถใส ่Indicator เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

กวา่ 60 ตวั ซึง่เคร่ืองมือตวันีเ้ป็นเคร่ืองมือที่ทางโปรแกรม efinTrade Plus ร่วมกบับริษัทในเครือ น าเอาเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมลูตลาดและข้อมลูหลกัทรัพย์ เพื่อให้นกัลงทนุได้น าข้อมลูดงักลา่วมาช่วยในการตดัสนิใจซือ้-ขายหลกัทรัพย์  

 

 PS  ส าหรับเปลีย่นการแสดงผลของแทง่เทียน 
 Indicator ส าหรับใสเ่คร่ืองมือทางด้านเทคนิค 
 Draw  ส าหรับใสเ่คร่ืองมือที่เก่ียวกบัการวาด 
 Period  ส าหรับเปลีย่นช่วงเวลาบนกราฟ 
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 Finance 
 

ใช้ส าหรับดงูบการเงินอยา่งยอ่ สามารถดยู้อนหลงัได้ 3 ปี หากวา่ปีนัน้ๆ ยงัไมค่รบปี จะแสดงข้อมลูถึง Quarter 
ลา่สดุ 

 
 

รายละเอียดของหน้าจอ Finance 

Asset (M฿)  สนิทรัพย์  
Liabilities (M฿)  หนีส้นิ  
Equity (M฿)  สว่นของผู้ ถือหุ้น  
Debt Equity Ratio  สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ  
ROA (%)  เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสนิทรัพย์  
ROE (%)   เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสว่นผู้ถือหุ้น  
Revenue (M฿)   รายได้  
Net Profit (M฿)   ก าไรสทุธิ  
Net Profit Margin (%) ก าไรคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของรายได้  
EPS (Baht)   ก าไรตอ่หุ้น  
P/E    ราคาหุ้นคิดเป็นก่ีเทา่ของก าไรตอ่หุ้น  
P/BV    ราคาหุ้นเป็นก่ีเทา่ของมลูคา่ทางบญัชี  
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More  
 
 ปุ่ ม More เพื่อเลอืกดเูมนตูา่งๆเพิ่มเติม มีให้เลอืกใช้งานอีก 2 เมน ูได้แก่ SET News และ Batch Order 
 
SET News 
แสดงขา่วจากหน้า website set.or.th 
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Batch Order 
เป็นหน้าจอส าหรับเตรียมการค าสัง่ซือ้ขายไว้ลว่งหน้า ลกูค้าสามารถสง่ค าสัง่เตรียมไว้ได้ 50 ค าสัง่ตอ่ 1 หน้าจอ 

โดยจะสามารถสง่ค าสัง่ทัง้หมดได้โดยกดปุ่ ม Confirm ครัง้เดียว 
 

วิธีการใช้งาน 

คลกิที่ปุ่ ม More เลอืก Batch Order จะเข้าสูห่น้าจอ ดงัรูป 

 

1. กดปุ่ ม    “Import Order”  จะเป็นการน าไฟล์ .CSV เข้าไปยงัโปรแกรม efin Trade 
2. สามารถเตรียมค าสัง่ได้สงูสดุ 50 ค าสัง่ 

3. ปุ่ ม  “Export Order” จะเป็นการสง่ออกไฟล์ .CSV 
4. สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูได้โดยดบัเบิล้คลกิที่แถวที่ต้องการแก้ไข 

5. ปุ่ ม  “Validate Order” เป็นการตรวจสอบค าสัง่เบือ้งต้นก่อนวา่ค าสัง่ถกูต้องหรือไม่ (แตจ่ะ
ยงัไมส่ง่ค าสัง่) โดยจะท าการตรวจสอบ ดงันี ้
- ตรวจสอบ Ceiling, Floor 
- ตรวจสอบ Spread 
- ตรวจสอบ Side 
- ตรวจสอบ Symbol 
- ตรวจสอบ Volume มากกวา่ 0  
- ตรวจสอบ TTF (ต้องเป็น “ ”, 1, 2 เทา่นัน้) 
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- ตรวจสอบ Condition (ต้องเป็น “ ” , IOC, FOK เทา่นัน้) 

6. ปุ่ ม  “Stop” จะเป็นการหยดุสง่ชดุค าสัง่หมด 

7. ปุ่ ม   “Send All” จะเป็นการสง่ค าสัง่ทัง้หมดไปยงัตลาดฯ 

8. ปุ่ ม   “Send Selected” จะเป็นการสง่ค าสัง่เฉพาะค าสัง่ที่เลอืกสง่ไปยงัตลาดฯ 

9. ปุ่ ม    “Clear” จะเป็นการลบค าสัง่ที่ Curser อยู ่(ลบได้ครัง้ละ 1 ค าสัง่) 

10. ปุ่ ม  “Clear All” จะเป็นการลบค าสัง่ทัง้หมด 
 
ความหมายของแตล่ะ Field 
B/S (Buy /Sell) : Side ที่ต้องการสง่ค าสัง่ “B” = ซือ้, “S” = ขาย 
Symbol : ช่ือหลกัทรัพย์ที่ต้องการสง่ค าสัง่ 
TTF (Trustee ID) : เป็นการสง่ค าสัง่กองทนุประเภท NVDR order 
Volume : ปริมาณที่ต้องการสง่ค าสัง่ 
Price : ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขาย จะต้องอยูใ่น ชว่ง Floor กบั Ceiling  

นอกจากนีย้งัมีราคาที่เป็น  
  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’ 

 *** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ให้ระบเุป็น 12.40 

P/B Volume (Publish Volume) : จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Cond (Condition) :  ค าสัง่พิเศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย Condition มกีฎดงันี ้

- สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้ 
- ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board) 
- ราคาต้องไมเ่ป็นราคา MP, MO, ML (Market Price), ATO หรือ ATC 
- ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งได้                                                                                                                                                                  

Dep (Deposit) : ค าสัง่ขายเทา่นัน้จะสามารถสง่หุ้น แบบ Deposit ได้ 
Amount  : จะบอกมลูคา่การซือ้ขายของแตล่ะค าสัง่ (Volume * Price) 
Status    : เมื่อสง่ค าสัง่เสร็จจะมีสถานะแจ้งวา่สง่ส าเร็จหรือไม่ 
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 กล่องส่งค าสั่ งซือ้ขาย (Bar Trade) 
 

 กลอ่งสง่ค าสัง่ซือ้ขายในโปรแกรม efin Trade Plus จะมีให้เลือกถึง 5 แบบ ผู้ ใช้งานสามารถเลือกแบบที่ถนดัหรือ
คุ้นเคย เพียงแค่คลิกที่ตวัเลข 1-4 และ MM ครัง้เดียวโปรแกรมจะจ าการใช้งานไว้ เมื่อเปิดโปรแกรมครัง้ต่อไป โปรแกรมจะ
ก าหนดเป็นแบบครัง้ลา่สดุที่ได้ใช้งานไว้ ส าหรับบญัชี Derivative จะมีกลอ่งค าสัง่ให้เลอืก 3 รูปแบบ นัน่ก็คือ 1, 2 และ MM 

สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได้ทกุหน้าจอโดยการกดคีย์บอร์ด ดงันี ้
- [NumLock] จะเป็นการสง่ซือ้ Buy Order  
- [-] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Sell Order 
- [/] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Short Order 
- [*] จะเป็นการสง่ค าสัง่ Cover Order 

กรณีหุ้น 
แบบที่ 1 : efin Trade Style 

 

รายละเอียดและความหมาย 

Side    คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol    คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR    คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume    คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Time    คือ จ านวนครัง้ที่ต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Price  คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่นชว่ง Floor กบั 

Ceiling นอกจากนีย้งัมีราคาทีเ่ป็น  
     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’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ระบเุป็น 12.40 

Iceberg    คือ จ านวนหุ้นท่ีจะแสดงในตลาด 
Validity    คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย              
Send    คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account    คือ บญัชีลกูค้า 



 

 

138 

Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
 
แบบที่ 2 : Quick Trade Style 

 
 
รายละเอียดและความหมาย 

Side    คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell  
Symbol    คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume    คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price  คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่นชว่ง Floor กบั 

Ceiling นอกจากนีย้งัมีราคาทีเ่ป็น  
     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’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ระบเุป็น 12.40 

Send    คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear    คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 

 
แบบที่ 3 : Trade Style MM 
 

 
 

รายละเอียดและความหมาย 

Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell  
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price   คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้ 
Stop Price   คือ ราคาทีเ่ราทนไหว วา่จะถือได้ต ่าสดุที่ราคาใด 
%Give up   คือ เปอร์เซ็นต์ที่ทนรับความเสีย่งของราคาได้ วา่ทนเสีย่งได้ก่ีเปอร์เซ็นต์  
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
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Loss(Baht)   คือ จ านวนเงินความเสยีหายจากเงินท่ีมใีน Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ต 
Auto Stop Loss   คือ ปุ่ มส าหรับตัง้เง่ือนไขตดัขาดทนุแบบ Auto 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 

 
รายละเอียดและความหมาย MM Sell 

 

Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell  
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price   คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้ 
Sell (%)   คือ จ านวน % ของหลกัทรัพย์ที่มใีน Portfolio ที่ต้องการจะขาย 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
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กรณีอนุพันธ์ 
แบบที่ 1 

 
 

รายละเอียดและความหมาย 

Line Available  คือ วงเงินคงเหลอื  
EE (Excess Equity)  คือ สนิทรัพย์คงเหลอื 
Equity  คือ มลูคำ่สนิทรัพย์ทัง้หมด 
Side   คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=ค ำสัง่ซือ้ /Short=ค ำสัง่ขำย)  
Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume  คือ จ ำนวนสญัญำที่ต้องกำรสง่ค ำสัง่  
Price  คือ รำคำทีต้่องกำรสง่ค ำสัง่  
Iceberg  คือ ปริมำณสญัญำทีต้่องกำรทยอยสง่จนกระทัง่เทำ่กบัจ ำนวน Volume ที่ก ำหนด  
Position  คือ สถำนะของค ำสัง่ ถ้ำ Open = สถำนะเปิด, Close = สถำนะปิด 
Type   คือ ลกัษณะของรำคำ 

Limit ค ำสัง่ซือ้ขำยที่ระบรุำคำเสนอซือ้หรือขำย 
Special Market (MP) จบัคูค่ ำสัง่ทนัที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จบัคูไ่ด้มำกกวำ่ 1 

ระดบัรำคำ) หำกมี Unmatched Qty ระบบจะตัง้เป็น Limit order 
ณ รำคำที่ดกีวำ่ Last Traded Price 1 tick 

Market Order (MO) จบัคูค่ ำสัง่ทนัที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หำกมี Unmatched 
Qty ระบบจะยกเลกิค ำสัง่นัน้ทนัที 

Market to Limit (ML) จบัคูค่ ำสัง่ทนัที ณ รำคำที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จบัคูร่ะดบัรำคำ
เดียว) หำกมี unmatched Qty ระบบจะตัง้เป็น Limit order ที่
รำคำเทำ่กบั Last Traded Price 
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Validity   คือ ประเภทของค ำสัง่ซึง่จะประกอบไปด้วย 
Day ค ำสัง่ซือ้ขำยที่มีผลในระบบซือ้ขำยภำยในวนัท่ีสง่คำสัง่ 
FAK ค ำสัง่ซือ้ขำยที่กำหนดให้จบัคูก่ำรซือ้ขำยทนัที และหำกไมส่ำมำรถจบัคูก่ำร

ซือ้ขำยได้เลย หรือจบัคูไ่ด้บำงสว่น และมีจำนวนเสนอซือ้ขำยเหลอือยู่
บำงสว่น ให้ยกเลกิกำรเสนอซือ้ขำยที่ยงัจบัคูไ่มไ่ด้นัน้ทนัที 

FOK ค ำสัง่ซือ้ขำยที่กำหนดให้จบัคูก่ำรซือ้ขำยทนัทีและหำกไมส่ำมำรถจบัคูก่ำร
ซือ้ขำยดงักลำ่วได้ทัง้หมดตำมจำนวน ให้ยกเลกิกำรเสนอซือ้ขำยนัน้ทนัที 

  คือ กำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยแบบ Stop Order (ค ำสัง่ซือ้ขำยทีใ่ห้กำรเสนอซือ้ขำย ณ รำคำ
ตลำดมีผลในระบบซือ้ขำย เมื่อรำคำตลำดขณะนัน้เคลือ่นไหวมำถึงเง่ือนไขรำคำที่
ก ำหนด) ได้อีกด้วยโดยกำรท ำเคร่ืองหมำยถกูที่หน้ำ Stop Order โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอเพิม่ เพื่อให้ทำ่นปอ้นรำยละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขของกำรสง่ค ำสัง่ ตำมหน้ำจอ
ดงันี ้

   

Symbol   คือ สญัญำที่ต้องกำรให้ตรวจสอบ 
    Cond.(Condition)  คือ รูปแบบของเง่ือนไข ซึง่จะประกอบไปด้วย 

  Bid >=  หมำยถึง รำคำเสนอซือ้มำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Bid <=  หมำยถึง รำคำเสนอซือ้น้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Ask >=  หมำยถึง รำคำเสนอขำยมำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Ask <=  หมำยถึง รำคำเสนอขำยน้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Last >=  หมำยถึง รำคำลำ่สดุมำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Last <=  หมำยถึง รำคำลำ่สดุน้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 

    Price   คือ รำคำของตรำสำรอนพุนัธ์ที่จะใช้เป็นเง่ือนไข 
 

แบบที่ 2 

 

รายละเอียดและความหมาย 

Side   คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=ค ำสัง่ซือ้ /Short=ค ำสัง่ขำย)  
Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Volume  คือ จ ำนวนสญัญำที่ต้องกำรสง่ค ำสัง่  
Price  คือ รำคำทีต้่องกำรสง่ค ำสัง่  
Position  คือ สถำนะของค ำสัง่ ถ้ำ Open = สถำนะเปิด, Close = สถำนะปิด 
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แบบที่ 3 : Trade Style MM 

 
รายละเอียดและความหมาย 

Side   คือ ประเภทของคำสัง่ (Long=ค ำสัง่ซือ้ /Short=ค ำสัง่ขำย)  
Symbol  คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
Price    คือ รำคำตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้ 
Stop Price    คือ รำคำทีเ่รำทนไหว วำ่จะถือได้ต ่ำสดุที่รำคำใด 
%Give up    คือ เปอร์เซ็นต์ที่ทนรับควำมเสีย่งของรำคำได้ วำ่ทนเสีย่งได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ 
Position  คือ สถำนะของค ำสัง่ ถ้ำ Open = สถำนะเปิด, Close = สถำนะปิด  
Volume   คือ ปริมำณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขำยของค ำสัง่ 
Loss(Baht)    คือ จ ำนวนเงินควำมเสยีหำยจำกเงินท่ีมใีน Port  เช่น 1% ของเงินในพอร์ต 
PIN     คือ รหสัส ำหรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำย 
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 Buy / Sell Order (การส่งค าสั่ งซือ้ขาย) 
 

 การส่งค าสัง่เสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์ จะต้องระบุจ านวนหลกัทรัพย์เป็นหน่วยการซือ้ขาย(Board Lot) ทัว่ไป
หนึง่หนว่ยการซือ้ขายเทา่กบั 100 หลกัทรัพย์ 

 

รายละเอียดและความหมาย 
 

ส่วนที่ 1 : หน้าจอสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Side    คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol    คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR    คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume    คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price  คือ ราคาตอ่หนว่ยของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้/ขายจะต้องอยูใ่นชว่ง Floor กบั Ceiling 

นอกจากนีย้งัมีราคาที่เป็น  
     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 าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

*** การระบรุาคาโดยใสท่ศนยิม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ระบเุป็น 12.40 

P/B Vol    คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity    คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             
    Condition มีกฎดังนี ้
    1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
    2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

3. ราคาต้องไมเ่ป็นราคา MP (Market Price), ATO (AT the Open Price) หรือ ATC 
(At the Close)   

    4. ถ้าไมม่ีสามารถปลอ่ยวา่งไว้ได้ 
    เง่ือนไข (Condition) มี 2 แบบดงันีค้ือ 
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     1. แบบ FOK (Fill or Kill)   
หมายถึง ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคู่ได้หมดทัง้จ านวนทนัทีที่ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้
ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการซือ้/ขาย ( Deal ) ก่ีรายการก็ได้  แต่
ถ้าค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไมส่ามารถจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะถกู
ยกเลกิทนัทีโดยไมต้่องไปตอ่คิวเพื่อรอการจบัคู่ 

2. แบบ IOC (Immediate or Cancel) 
หมายถึง ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจับคู่ได้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่ได้
เพียงบางสว่นก็ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด   

Submit   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 

ส่วนที่ 2 
Order Number  คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ไป 
B/S   คือ ฝ่ังของค าสัง่ 
   B = ค าสัง่ซือ้   
   S = ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
   " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1" ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
   "2" ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Price   คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Matched   คือ จ านวนท่ีจบัคูไ่ด้ 
Publish   คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
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 Short Sell / Cover Short Sell Order (ค าสั่ งขายแบบ SBL) 
 
 การท าสญัญายืมระหว่างผู้ยืมฝ่ายหนึ่งกบัผู้ ให้ยืมอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ ให้ยืมตกลงโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ณ  วนัที่
ตกลงและผู้ยืมตกลงวา่จะโอนหลกัทรัพย์ที่ยืมคืนให้กบัผู้ให้ยืมเมื่อถึงวนัครบก าหนดสญัญา 
 

การสง่ค าสัง่ Side H หรือ C จะมีการตรวจสอบดงันี ้
1. Side = H  ตรวจสอบ Type ของหุ้นวา่เป็นการยืม (B = Borrow) 
▪ ก่อน Match 

- หกัหุ้นใน Position type B ถ้าหาก Position Type B ไมเ่พียงพอ จะไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่  
- ลกูค้า Cash และ Credit balance หกัวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = B 

▪ หลงั Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type = S 

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

- หกัหุ้นใน Position Type S ถ้าหาก Position Type S ไมเ่พียงพอ จะไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่ (ทัง้ลกูค้า 
Cash และ Credit Balance) 

▪ หลงั Match 
- เพิ่มหุ้นใน Position Type B 
- ลกูค้า Cash และ Credit balance คืนวงเงิน Buy Limit และ EE เหมือน Side = S แต่คิดมลูค่าของ 

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

หน้าจอ Cover Short Sell/Cover Order 
 

 

รายละเอียดและความหมาย 
ส่วนที่ 1 

Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell, H = Short Sell, C = Cover Short Sell 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
NVDR   คือ ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้ / ขายของค าสัง่ 

*** Next Phase

***
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Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยู่ใน ช่วง Floor กับ 
Ceiling นอกจากนีย้งัมีราคาที่เป็น  

     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 าหรับช่วง Market Status ‘O’ 

  *** การระบรุาคาโดยใสท่ศนิยม จะต้องระบทุศนิยม 2 ต าแหนง่เสมอ เช่น ราคา 12.4 
บาท ระบเุป็น 12.40 

Iceberg   คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Validity   คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย             

     Condition มีกฎดังนี ้
     1. สถานะตลาดฯ ต้องเป็น Open เทา่นัน้  
     2. ต้องไมใ่ช่เป็นหุ้นท่ีเลน่บนกระดานเศษหุ้น (Odd Board)   

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

  หมายถึง ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคู่ได้หมดทัง้จ านวนทนัทีที่ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้
ไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจบัคู่จะเกิดรายการซือ้/ขาย (Deal) ก่ีรายการก็ได้ แต่ถ้า
ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้ไม่สามารถ จบัคู่ได้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะถูก
ยกเลกิทนัทีโดยไมต้่องไปตอ่คิวเพื่อรอการจบัคู่ 

    2. แบบ IOC (Immediate or Cancel)   
  หมายถึง  ค าสัง่ซือ้/ขายใบนัน้จะต้องจบัคูไ่ด้ทนัทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจบัคูไ่ด้

เพียงบางสว่นก็ได้ไมจ่ าเป็นต้องจบัคูไ่ด้หมด   
Submit   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Buy Limit   คือ วงเงินเครดิตส าหรับลกูค้าที่สามารถท าการซือ้หุ้นได้ 
Onhand  คือ จ านวนหุ้นท่ีลกูค้ามีอยูใ่น Port (ซึง่หกัลบออกจากหุ้นท่ีสัง่ขายลวัแตย่งัไม ่match) 

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

 

 



 

 

147 

ส่วนที่ 2 
Order Number   คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ไป 
B/S   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = ค าสัง่ซือ้, S = ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของหลกัทรัพย์ 
   " "   ค าสัง่ซือ้/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสัง่ซือ้/ขายของผู้ลงทนุตา่งชาติผา่นบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสัง่ซือ้/ขายของนกัลงทนุทัว่ไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Price   คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Matched   คือ จ านวนท่ีจบัคูไ่ด้ 
Publish   คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ 
Time   คือ เวลาที่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Quote   คือ ปา้ยบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start 

หรือหมายถงึยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 
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 Long / Short (ค าสั่ งขายแบบ Derivatives) 

วัตถุประสงค์ 

 การเสนอซือ้เสนอซือ้-ขาย ลว่งหน้าของสญัญา 

วิธีการใช้งาน 

หน้าจอ Long/Short 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมาย  

Account   คือ บญัชีลกูค้า 
Line Available   คือ วงเงินคงเหลอืที่สามารถสง่คาสัง่ซือ้ขายได้  
EE (Excess Equity)  คือ สนิทรัพย์คงเหลอืที่สามารถสง่คาสัง่ซือ้ขายได้หลงัหกัเงินประกนั 
Equity   คือ มลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมด 
Side   คือ ประเภทของคาสัง่ (Long=คาสัง่ซือ้ /Short=คาสัง่ขาย) 
Symbol   คือ ช่ือยอ่ของสญัญา 
Volume   คือ ปริมาณสญัญาทีจ่ะซือ้ / ขายของค าสัง่ 
Price   คือ ราคาตอ่หนว่ยของสญัญาที่เสนอซือ้หรือขายจะต้องอยูใ่น ชว่ง Floor กบั Ceiling  
Iceberg   คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Position   คือ สถานะของค าสัง่ ถ้า Open = สถานะเปิด, Close = สถานะปิด 
Type   คือ รูปแบบของราคาที่จะทาการสง่คาสัง่ซือ้ขาย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
    Limit – สง่คาสัง่ซือ้ขายตามราคาที่กรอกในช่อง Price 
    ATO – สง่คาสัง่ซือ้ขาย ณ ราคาเปิด 

MP – จบัคูก่บัด้านตรงข้ามในราคาตลาด หากจบัคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ 
Limit Order ในราคาดีกวา่ Last Traded Price 1 Spread 
MP – MKT จบัคูค่าสัง่ทนัที ณ ราคาดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หากจบัคูไ่มห่มด 
ระบบจะสง่ Limit Order ณ ราคา Last Traded Price 
MP – MTL จบัคูค่าสัง่ทนัที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ หากจบัคูไ่มห่มด 
ระบบจะสง่ Limit Order ที่เทา่กบั Last 

 

*** Next Phase

***
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 Validity  คือ ค าสัง่พเิศษที่ระบมุากบัค าสัง่ซือ้/ขาย     เงื่อนไข  ( Condition )  ได้  3  แบบ
ดังนีค้ือ 

     1. แบบ DAY  หมายถึง  คาสัง่นัน้จะมีผลไปจนกวา่จะหมดวนั 

 2. แบบ FAK หมายถึง  คาสัง่ซือ้ขายจะถกูจบัคูท่นัทีตามจานวนที่สามารถ
จบัคูไ่ด้ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถกู Cancel ทัง้หมด 
 3. แบบ FOK  หมายถงึ  คาสัง่ซือ้ขายที่ต้องการซือ้หรือขายในราคาที่กา
หนด โดยต้องการให้ได้ทัง้จานวนที่ต้องการทัง้หหมด หากได้ไมค่รบก็จะไมเ่อาและ
ยกเลกิคาสัง่นัน้ทัง้หมด 

Stop Order   คือ การสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ Stop Order (ค าสัง่ซือ้ขายทีใ่ห้การเสนอซือ้ขาย ณ ราคา
ตลาดมีผลในระบบซือ้ขาย เมื่อราคาตลาดขณะนัน้เคลือ่นไหวมาถึงเง่ือนไขราคาที่
ก าหนด) ได้อีกด้วยโดยการท าเคร่ืองหมายถกูที่หน้า Stop Order โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอเพิม่ เพื่อให้ทา่นปอ้นรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขของการสง่ค าสัง่ ตามหน้าจอ
ดงันี ้

   

Symbol   คือ สญัญำที่ต้องกำรให้ตรวจสอบ 
    Cond.(Condition)  คือ รูปแบบของเง่ือนไข ซึง่จะประกอบไปด้วย 

  Bid >=  หมำยถึง รำคำเสนอซือ้มำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Bid <=  หมำยถึง รำคำเสนอซือ้น้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Ask >=  หมำยถึง รำคำเสนอขำยมำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Ask <=  หมำยถึง รำคำเสนอขำยน้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Last >=  หมำยถึง รำคำลำ่สดุมำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 
  Last <=  หมำยถึง รำคำลำ่สดุน้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 

    Price   คือ รำคำของตรำสำรอนพุนัธ์ที่จะใช้เป็นเง่ือนไข 
Send   คือ ปุ่ มสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Clear   คือ ปุ่ มเคลยีร์คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Account   คือ บญัชีลกูค้า 

 
ส่วนที่ 2   

Order Number   คือ หมายเลขของ Order ที่สง่ไป 
Pos   คือ สถานะของค าสัง่ ถ้า Open = สถานะเปิด, Close = สถานะปิด 
B/S   คือ ฝ่ังของค าสัง่ L = ค าสัง่ซือ้ , S = ค าสัง่ขาย 
Symbol   คือ ช่ือสญัญา 
Volume   คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
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Price   คือ ราคาของหุ้นท่ีจะซือ้/ขายของค าสัง่ 
Matched   คือ จ านวนท่ีจบัคูไ่ด้ 
Publish   คือ จ านวนหุ้นท่ีออกแสดงในตลาด 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ 
Time   คือ เวลาที่ท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 
Quote   คือ ปา้ยบอกวา่ค าสัง่สง่ถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยนัแล้ว  

(ถ้าไมไ่ด้คา่ Y เป็นช่องวา่งเปลา่ อาจหมายถงึค าสัง่ยงัไมไ่ปตลาดเช่นสง่ชว่ง Start 
หรือหมายถงึยงัไมไ่ด้การยืนยนั) 
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 Options (การตัง้ค่าต่างๆ) 

เป็นการตัง้คา่การใช้งานของโปรแกรม efin Trade Plus ซึง่ประกอบด้วยเมนดูงัตอ่ไปนี ้
1) เมน ูView Order 
2) เมน ูGeneral 
3) เมน ูView Order  
4) เมน ูHotKey 
5) เมน ูConnection 
6) เมน ูError 

 

คลกิที่ปุ่ มเมน ูOptions  ด้านขวามือของหน้าจอ จะเข้าสูห่น้าจอ Setting ดงัรูป 
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General 
เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่ ตา่งๆ ของ Program efin Trade 

 
Font Color คือ สตีวัอกัษร 

▪  สขีองตวัอกัษรจะเป็นแนวสบายตา Pastel 

▪  สขีองตวัอกัษรจะเป็นแบบเดิมของ efin Trade 
 
หมายเหตุ การตัง้คา่ Font Color เมื่อตัง้คา่แล้วให้ LogOut ออกจากโปรแกรมแล้ว LogIn เข้าใหมเ่พื่อให้ได้คา่ที่สมบรูณ์ 
 
ตัวอกัษร คือ การตัง้คา่ Font และ size ส าหรับในสว่นการสร้างหน้าจอ Templates ใหม ่

สีกระพริบบอกการเสนอซือ้, ยกเลิกหรือจับคู่ คือ การก าหนดสใีนการท ารายการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย 

  คือ ไมต้่องสกีระพริบ ของ Bid/Offer ให้กระพริบสขีาวอยา่งเดียว 
 คือ แสดงสกีระพริบของ Bid/Offer  

ภาษา คือ การแสดงภาษาที่หน้า Option  

• เลอืกภาษาไทย ท่ีหน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาไทย 

• เลอืกภาษาองักฤษที่หน้าจอ Option จะแสดงเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

153 

View Order 
เป็นเมนูส าหรับการตัง้ค่าการแสดงรายการสงูสดุต่อหน้าของหน้าจอ View Order เพื่อให้สะดวกในการดู Order 

ของผู้ ใช้ โดยผู้ ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้หน้าจอ View Order สามารถแสดง Order ได้ก่ีรายการ เช่น ถ้าต้องการให้
หน้าจอ View Order แสดง Order ทัง้หมด 200 รายการ ให้เลอืกตรงจ านวนรายการสงูสดุตอ่หน้าเทา่กบั 200 
เมื่อเลอืกรายการสงูสดุแล้ว ให้คลกิที่ปุ่ ม ‘OK’ หน้าจอ View Order จะแสดงรายการสงูสดุแค ่200 รายการตามที่เลอืกไว้ 

เมื่อต้องการยกเลกิรายการท่ีเลอืกไว้ ให้คลิกที่ปุ่ ม ‘Cancel’ รายการท่ีเลอืกไว้จะไมท่ างาน หน้าจอ View Order จะ
แสดงรายการอยา่งเดิมก่อนหน้าที่เลอืกไว้ 
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Hotkey 

เป็นเมน ูส าหรับการตัง้คา่การ Hotkey ของเมนตูา่งๆ ประกอบด้วยเมนดูงัตอ่ไปนี ้

 
Error 

เป็นเมนสู าหรับการตัง้คา่การแสดงรายการข้อผิดพลาดตา่งๆ 
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 Buy/Sell Option (การตัง้ค่าการส่งค าสั่ งซือ้ขาย) 
 

เป็นปุ่ มส าหรับการตัง้คา่ของการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ได้แก่ การตัง้คา่ PINCODE, Trustee Id และการก าหนดราคาเป็นต้น 

คลกิที่ปุ่ มเมน ู  ด้านขวามือของหน้าจอ ดงัรูป จะแสดงหน้าจอ Buy/Sell Option 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

หมายเลข 1 หลงัสง่ค าสัง่ให้คงช่ือหลกัทรัพย์ไว้ คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะจ าช่ือหุ้นท่ีท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายครัง้
ลา่สดุไว้ทกุครัง้ 

➢ เลือก  เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะจ าช่ือหุ้นที่ท าการส่งค าสัง่
ซือ้/ขายครัง้ลา่สดุไว้ทกุครัง้ โดยที่ไมต้่องคีย์หุ้นนัน้ใหมท่กุครัง้ 

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไม่จ าช่ือหุ้นที่ท าการส่ง
ค าสัง่ซือ้/ขายครัง้ลา่สดุไว้ จะต้องท าการคีย์ใหม่ทกุครัง้ 

 

หมายเลข 2 ใสค่า่ Trustee Id ทกุครัง้ คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะก าหนดให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปอยู่ในช่อง NVDR 
(Trustee Id) ทกุครัง้  

➢ เลือก   เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะก าหนดให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปอยู่ใน
ช่อง NVDR (Trustee Id) ทกุครัง้ 

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไม่ก าหนดให้เคอร์เซอร์เลือ่นไปอยู่
ที่ช่อง NVDR (Trustee Id) ระบบจะท าการข้ามช่อง NVDR นีไ้ปให้สง่ค าสัง่ซือ้/ขายได้เลย 
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หมายเลข 3 ใส่ราคาอตัโนมตัิ คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใสร่าคาซือ้/ขายหุ้นไว้ให้โดยอตัโนมตัิตามที่ผู้
ใช้ได้ก าหนดไว้ 

➢ เลือก  เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซือ้/ขายหุ้นไว้ให้ตามที่ผู้ ใช้ได้
ก าหนดไว้ โดยที่ไมต้่องคีย์ราคาซือ้/ขายหุ้นนัน้ทกุครัง้ 

เลือก  เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซือ้/ขายหุ้น ณ. ที่ราคา Last 
Price ทกุครัง้ 

เลือก   เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใส่ราคาซือ้
หุ้น ณ. ที่ราคา Offer ราคาแรก และใสร่าคาขายหุ้น ณ. ท่ีราคา Bid ราคาแรก   

➢ ไม่เลือก  เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไม่ท าการใส่ราคาซือ้/ขายหุ้ นไว้ให้  ผู้ ใช้
จะต้องท าการคีย์ราคาซือ้/ขายหุ้นทกุครัง้ 

 

หมายเลข 4 ใส่ปริมาณซือ้/ขายอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการส่งค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใส่ปริมาณซือ้/ขายหุ้นไว้ให้โดย
อตัโนมตัิตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ 

➢ เลือก  เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการใสป่ริมาณซือ้/ขายหุ้น
ไว้ให้ตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โดยที่ไมต้่องคีย์ปริมาณซือ้/ขายหุ้นนัน้ทกุครัง้ 

 ใสจ่ านวน Volume ที่ช่อง  เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะท าการ
ใสป่ริมาณซือ้/ขายหุ้นให้ทกุครัง้ 

ใส่จ านวน Nest Step ที่ช่อง  การก าหนดจ านวนการเพิ่มและลดของ 
Volume โดยเมื่อกดลกูศรขึน้  จ านวน Volume จะเพิ่มขึน้ทีละ 100 และเมื่อกดลกูศรลง  จ านวน 
Volume จะลดลงทีละ 100 

➢ ไมเ่ลอืก  เมื่อมกีารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายระบบจะไมท่ าการใสป่ริมาณซือ้/
ขายหุ้นไว้ให้ ผู้ใช้จะต้องท าการคย์ีปริมาณซือ้/ขายหุ้นทกุครัง้ 

 
หมายเลข 5 การบนัทกึ PINCODE คือ เมื่อมีการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ลกูค้าจะใส ่Pincode ครัง้แรกครัง้เดยีว ครัง้ตอ่ไประบบจะ
ท าการ Save Pincode ให้โดยอตัโนมตัิ จนกวา่จะ LogOut ออกจากระบบ  

➢ เลอืก  ระบบจะท าการบนัทกึ Pincode ให้ 

➢ ไมเ่ลอืก  ระบบจะไมท่ าการบนัทกึ Pincode ให้ 
 

หมายเลข 6  แสดงการยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน  Auto Trade 
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Smart One Click  

เป็นเคร่ืองมือทีช่ว่ยให้การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายรวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยสามารถใช้เมาส์คลกิเลอืกปริมาณและราคาในการ

สง่ค าสัง่ซือ้/ขาย และกด Enter เพื่อสง่ค าสัง่ได้ทนัที 

1. คลกิที่ปุ่ มเมน ู  ด้านขวามือของหน้าจอ  ดงัรูป  จะเข้าสูห่น้าจอ Smart One Click ดงัรูป 
 

 
 

 

2. เมื่อต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ให้คีย์ช่ือหลกัทรัพย์ทีช่่อง   

3. สามารถใสจ่ านวน Volume ได้โดยการคลกิเลอืกที่สว่นของ Volume หรือคีย์ที่ช่อง Volume 

 

4. ถ้าต้องการสง่ค าสัง่ซือ้ให้คลกิที่ Column Buy ตรงต าแหนง่ราคาที่ต้องการซือ้ 

5. ถ้าต้องการสง่ค าสัง่ขายให้คลกิที่ Column Sell ตรงต าแหนง่ราคาที่ต้องการขาย 
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6. เมื่อคลกิที่ Column Buy หรือ Column Sell จะมีกลอ่งยืนยนัการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายแสดงขึน้มา 

 

- ใส ่PinCode ที่ช่อง  

- เมื่อต้องการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายให้คลกิ  

- เมื่อต้องการยกเลกิการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ให้คลกิ  

Trip การใช้งาน Smart one Click 

➢ หากต้องการใช้งานฟังก์ชัน่นีไ้ด้ทกุๆ หน้าจอภายในโปรแกรม สามารถท าได้โดย 

▪ เลอืกเมน ูOptions 

▪ จากนัน้เลอืก                                              

เมื่อตัง้คา่เรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานเม้าส์ในการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายโดย 

คลิก๊เม้าส์ “ซ้าย” เป็นการสง่ค าสัง่ “ซือ้” 

คลิก๊เม้าส์ “ขวา” เป็นการสง่ค าสัง่ “ขาย” 

 

➢ หากต้องการใช้พมิพ์ช่ือหุ้นในหน้า Market Watch แล้วเช่ือมโยงมายงัหน้า Smart one Click ให้เลอืกเมน ู 
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 Price Alert on PC & Mobile Notification 
 

เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลได้ทัง้บน Computer PC และบนมือถือใน

ระบบ Android, iPhone และ iPad 
 

Price Alert on PC*** ตัง้การแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตัง้เง่ือนไขได้มากกวา่ 1 เงือนไข โดยเง่ือนไขมีอยู ่2 แบบคือ 
- ราคาลา่สดุ (Last Sale Price) 
- เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัวนัก่อนหน้า (%Change Price) 

วิธีการใช้งาน  

1. คลกิที่รูป  (Price Alert on PC) บริเวณกลอ่งสง่ค าสัง่ 
2. กรอกช่ือหุ้นท่ีต้องการ เลอืก Field, Operator, Value 
3. กดปุ่ ม Update 

 
 

*** Next Phase

*** Mobile
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เมื่อตัง้เง่ือนไขเรียบร้อยแล้ว รายการดงักลา่วจะไปแสดงในกรอบด้านบน จากนัน้เมื่อราคาลา่สดุเปลีย่นแปลงตาม
เง่ือนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือน 

 
ตวัอยา่ง Alert บน PC 
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Mobile Notification ตัง้การแจ้งเตือนหุ้นเพื่อให้สง่ Notification ไปยงัอปุกรณ์ Smartphone 

คลกิที่รูป                 (Mobile Notification) บริเวณกลอ่งสง่ค าสัง่  

แบง่ออกเป็น 4 หวัข้อได้แก่ Price Alert, Portfolio Alert, Sent Log, Setting 
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1. Price Alert จะเป็นท างานลกัษณะเดียวกบั Price Alert on PC แต่การแสดงผลจะมาแสดงผลที่มือถือแทน ก าหนด

เง่ือนไขการแจ้งเตือนด้านลา่ง สามารถใสข้่อความสัน้ๆ เมื่อเกิดการแจ้งเตือนขึน้มาจะได้ทราบวา่เป็นการแจ้งเตือน

ของอะไร เมื่อตัง้เง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม Update รายการดงักลา่วจะไปแสดงด้านบน เมื่อราคาลา่สดุ

เปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขแล้ว จะเกิดการแจ้งเตือนบนมือของทา่นท่ีเคย LogIn User นีม้าแล้ว 

 
2. Portfolio Alert เป็นฟังก์ชนัท่ีคอยตรวจจบัหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทนุหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด

ไว้ เมื่อถึงเง่ือนไขดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนผ่านมือถือ และยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการซือ้ขายที่ มีการจับคู่

ทัง้หมดแล้วอีกด้วย เมื่อเคย Login ในโทรศพัท์แล้ว สามารถก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนผ่าน PC ได้ ซึ่งการแจ้ง
เตือนก็จะไปแสดงบนหน้าจอมือถือเช่นกนั 
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การตัง้เง่ือนไขการแจ้งเตือนมีวิธีดงันี ้
- เลอืกหุ้นในพอร์ตทีต้่องการให้เกิดการแจ้งเตือน คลกิไปที่หุ้นนัน้ให้ขึน้เป็นแทบสเีทา 
- หุ้นท่ีเลอืกจะแสดงด้านลา่ง จากนัน้ก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือน ซึง่การแจ้งเตือนจะมี 2 แบบ

ด้วยกนัคือ 
1. ราคาต้นทนุ (Cost) เปลีย่นแปลงไป มากกวา่ หรือ น้อยกวา่ที่ได้ก าหนด 
2. เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัวนัก่อนหน้า (%Change Price) มากกวา่ หรือ น้อย

กวา่ที่ได้ก าหนด 
- เมื่อตัง้เง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม Update รายการดงักลา่วจะไปแสดงด้านบน 

 
3. Sent Log เป็นรายละเอียดในการสง่ Notification  
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4. Setting เป็นการตัง้คา่เพื่อรับข้อมลูในด้านตา่งๆ ได้แก่ รับโฆษณา, รับสรุปการซือ้ขายรายวนั SET Index และหุ้นที่
มีการซือ้ขายมากสดุ ณ เวลานัน้ (Most Active), รับข้อความเมื่อจบัคูเ่รียบร้อย, รับข้อมลูหุ้นท่ีมีการจ่ายปันผล(XD) 
ถ้าหากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ช่องเคร่ืองหมายถูกด้านหน้า  เคร่ืองหมายจะหายไป จากนัน้กดปุ่ ม 

save 
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 Portfolio Clearing Tool 
  

เป็นเคร่ืองมือช่วยสง่ค าสัง่ล้างพอร์ตทกุหุ้นในครัง้เดียว โดยสง่ค าสัง่ขายในราคาที่จะจบัคูไ่ด้ทนัที เหมาะกบัการใช้
งานในสภาวะที่ตลาดเปลีย่นแปลงไปในทิศทางลงอยา่งรุนแรง 
 

คลกิที่รูป   หน้าจอจะแสดงจ านวนหุ้นท่ีอยูใ่น Port ทัง้หมด 

 
 

เมื่อต้องการ Clear Port ทัง้หมดให้คลกิที่ Sell All โดยที่ Order ทีส่ง่ไปนัน้จะสง่ไปในราคา MP ซึง่เป็นราคาที่จบัคูไ่ด้ทนัที 

เมื่อต้องการ Clear บางหุ้นให้คลกิที่ Sell โดยที่ Order ที่สง่ไปนัน้จะสง่ไปในราคา MP ซึง่เป็นราคาที่จบัคูไ่ด้ทนัที 
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จะมี Message ยืนยนัดงัรูป 

 
 
เมื่อสง่เสร็จจะมี Message ดงัรูป 
 

 
 
 
รายการ Order ที่ถกูสง่จะได้ดงัรูป 
 

 

 

 


