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Auto Trade ( การส่งค าสั่งแบบอัตโนมัติ ) 
วัตถุประสงค ์

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

1. คลิกเลือกทีเ่มนู Auto Trade จากน้ันระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer 

 
 กด “ยอมรับเงื่อนไข” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของ

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

ฟังก์ชัน Auto Trade อีกคร้ัง ระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

 

 
 

คลิกเลือก   (ปุ่มจะแสดงสีดังภาพ) คือ ระบบจะท าการแจ้ง
เตือนเงื่อนไขการใช้งานระบบ Auto Trade ทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

วิธีการใช้งานและความหมาย Auto Trade ส าหรับหุ้น 

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 

เป็นระบบการตั้งค าสั่งซ้ือ/ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย 
Auto Trade Type 1 น้ี จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน 

 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 1 
 

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

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

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

 

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

Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 
ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 

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



 
 

 

 

- Expire end of day - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปน้ัน หากในวันดังกล่าวค าสั่ งไม่เข้า
เงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวัน (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 23:00 
น.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได ้

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

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

 Condition  คือ ค่า Condition ที่ต้ังไว้ 



 
 

 

 

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

การใช้งาน 
การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้เลือกใช้ดังน้ี 
 

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

 
หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ และ ขาย ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 
- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Auto Trade Type 2 (Group Conditions) 
 

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

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 2 

กรณีบัญช ีCash / Cash Balance (รองรับการส่งค าส่ังขายเทา่นั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กรณีบัญช ีCredit Balance (รองรับส่งค าส่ังขายและ Cover ได้เท่านั้น) 

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

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

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

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาที่จะขายก็จะขยับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 Cut Loss  คือ การตั้งค าสั่งแบบตัดขาดทุน 

Order Parameter  
Price  คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ซ่ึงจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

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

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

Group Cancel  คือ การก าหนดเงื่อนไขเมื่อ เงื่อนไขใดเข้าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อน เงื่อนไขนั้นจะถูกส่งค าสั่ง
ออกไป และเงื่อนอ่ืนๆที่ตั้งไว้ในคราวเดียวกันน้ัน จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ 



 
 

 

 

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

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

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

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

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได ้

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

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

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

การตั้งเงื่อนไขขายล่วงหน้า สามารถเลือกตั้งเงื่อนไขที่มีให้เลือกได้สูงสุด 3 เงื่อนไขต่อคร้ัง โดยมีเงื่อนไขให้เลือกใช้ดังน้ี 

 
 
 



 
 

 

 

Group Conditions 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแยกตามประเภทบัญชีเป็นดังน้ี 

กรณีบัญชี Cash / Cash Balance 
o Take Profit  

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

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

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

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

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

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

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

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

กรณีบัญช ีCredit Balance 
o Take Profit  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 

 

 

ปุ่ม Group Cancel 
หากท าเคร่ืองหมายถูกท่ี Group Cancel เมื่อระบบท างานที่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหลือจะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติ ในทางกลับกันหากไม่ท าเคร่ืองหมายถูกที่ Group Cancel ระบบจะท างานตามเงื่อนไขทั้งหมดจนกว่าจะท างานครบ
ทั้ง 3 เงื่อนไขหรือค าสั่งหมดอายุ 
 

หมายเหต ุ

- รองรับการส่งค าสั่ง ขาย เท่าน้ัน ส าหรับบัญชี Cash / Cash Balance 
- รองรับการส่งค าสั่ง ขาย และ Cover ส าหรบับัญชี Credit Balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Auto Trade Type 3 (Timing Stop) 

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

 

รายละเอียดหน้าจอ Auto Trade Type 3 
 

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

Value   คือ ค่าที่จะน ามาเปรียบเทียบกับค่า Conditions 
Price คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่ เสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value 

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

 

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

Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 



 
 

 

 

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

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

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

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

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ทีต่รงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได ้

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

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

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

การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข และต้องระบุเวลาที่ต้องการให้เช็คค าสั่งด้วย โดยมีให้เลอืกใช้ดังน้ี 
 

 
 
 



 
 

 

 

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

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

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

 
หมายเหต ุ

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

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Auto Trade Type 4 (SET Index) 

เหมาะส าหรบันักลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นตามการขึ้นหรือลงของ SET 

 

รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 4 
 

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

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

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

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

Volume       คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีต้องการจะส่งค าสั่งซ้ือขาย 
ปุ่ม Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปน้ัน ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข 

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

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 



 
 

 

 

Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions 

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

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

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

'Sent'   ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไมส่ามารถส่งออกไปยัง
ตลาดฯได ้

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

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

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

การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้เลือกใช้ดังน้ี 
 

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

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

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

มากกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ให้ส่งค าสั่งซ้ือ/ขายหุ้นตัวท่ีก าหนด 



 
 

 

 

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

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

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

 
หมายเหต ุ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Auto Trade Type Money Management 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ส่วนที่ 1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 

ค าสั่งด้านซ้ือหรือ Short จะเป็นการส่งค าสั่งบนบาร์เทรดปกติ ค าสัง่จะถูกส่งออกไปยังตลาดทันทีเมือ่กด Send 

กรณีซ้ือ 

 

กรณี Short (ส าหรับบัญชี Credit Balance) 

 

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

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

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

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

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

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

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

Pin   คือ รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

กรณีขาย 
เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากน้ันกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ต้องการขายแบบคิดเป็น % เช่น ต้องการขาย 

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

 
 

กรณี Cover (ส าหรบับัญชี Credit Balance) 

เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากน้ันกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ต้องการ Cover แบบคิดเป็น % เช่น ต้องการ 
Cover 50% ของหุ้นตัวน้ัน ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอัตโนมัติ จากน้ันกรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ส่วนที่ 2  View Order Type MM (Order ปกติ) 

 

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

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

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

ote  
ส่วนที่ 3  View Order Auto Trade  

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

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

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

'Sent'   คือ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete'  คือ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดฯได้ 

Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade 



 
 

 

 

Expire Date  คือ วันหมดอายุของค าสั่ง Auto Trade 
 Ref No.   คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ 

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

 
สามารถ Filter ข้อมูล Order ได้ดังนี้ 

1. Symbol  คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย ์ 
2. Side   คือ Side ของค าสั่ง                                                                                                        
3. Status  คือ สถานะของ Order 
 
Clear  คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 
Search  คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade Type MM 
Cancel  คือ ปุ่มส าหรบั Cancel Order View Order Auto Trade Type MM 

การใช้งาน 

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

  = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000 

Volume =        จะได้ Volume ที่ต้องซ้ือเทา่กับ 800 (ตัดหลักสบิออก) 

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



 
 

 

 

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

 = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 5,000 

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

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

- รองรับการส่งค าสั่ง ซ้ือ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Auto Trade Type Dollar Cost Average (DCA) 
 

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

ยกตัวอย่าง ต้องการซ้ือหุ้น A ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 สิงหาคม 2559 โดยให้ซ้ือทุก วันอังคาร ของแต่
ละสัปดาห์ และไม่ให้ซื้อเกินราคา 5 บาท 

 

การใช้งาน 

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

o Every Day      ส่งค าสั่งทุกวัน ตามช่วงวันที่ ที่ก าหนดใน Start Date - End Date 
o Every week    ส่งค าสั่งทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตามช่วงวันที่ก าหนด โดยสามารถเลือก วัน จ-ศ ได ้
o Every Month   ส่งค าสั่งทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง ตามช่วงวันทีก่ าหนด โดยสามารถเลือกวันที่จะส่งได้ (1-31) 

 Price Limit คือ ราคาสูงสุดที่นักลงทุนสามารถก าหนดเอง ว่าเมื่อถึงเงื่อนไขห้ามซ้ือเกินราคาน้ี หรือหากไม่
ต้องการก าหนดราคา สามารถกรอก 0 ลงไปในช่องดังกล่าวได้ 

 



 
 

 

 

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

 
รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่งแบบ Every Week   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายละเอียดหน้าจอ ช่วงเวลาที่จะให้ด าเนินการส่งค าสั่งแบบ Every Month 

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขที่ต้องการแล้ว ให้กรอกรหัส PIN จากน้ันกดปุ่ม     

จะมกีล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งค าสั่ง ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

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

 
 
กรณีที่ 2 หากท าการส่งค าสั่ง Timing = Every Week หมายถึงท าการสั่งซ้ือทุกสัปดาห์ (หากไม่เลือกวัน ระบบจะ Default อยู่ที่
วันจันทร์) หากวันน้ันๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไปซ้ือ
วันท าการถัดไป ตัวอย่างเช่น  
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุดของสัปดาห์นี้ ระบบจะ Simulate โดยท าค าสั่งเป็นวันท าการถัดไป คือวันที่ 4 กรกฎาคม 
 

 
 



 
 

 

 

กรณีที่ 3 หากท าการส่งค าสั่ง Timing = Every Month หมายถึงท าการสั่งซ้ือทุกเดือน หากวันน้ันๆ ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะ Simulate รายการค าสั่งออกมาโดยข้ามวันดังกล่าว ไปซ้ือวันท าการถัดไป ตัวอย่างเช่น  
ท าการสั่งซ้ือทกุๆวันท่ี 31 ของเดือน หากเดือนดังกล่าวไม่มีวันที่ 31 ระบบจะ Simulate โดยท าค าสั่งเป็นวันท าการถัดไปแทน 
ดังรูป ท าค าสั่งตั้งแต่ 28-05-59 ถึง 01-12-59 รวม 7 เดือน  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายละเอยีดหน้าจอแสดงรายการ Order 

ส่วนท่ี 1 View Condition 

 ระบบ จะแสดง เงื่อนไข ทีต่ั้งไว้ และมี Status เป็น 'Start'  
 เมื่อชุดค าสั่งถูกส่งครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ Status จะเปลี่ยนเป็น 'Success'  
 เมื่อดับเบิลคลิกท่ีชุดค าสั่ง จะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No. ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนที่ 2 

 

ส่วนท่ี 2 View Condition Ref No. 

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

Status เป็น ‘Sent’ 
 



 
 

 

 

การยกเลิกค าส่ัง 
 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม   
จะเกิดกล่องข้อความยืนยันการยกเลิก Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลิก Order  

 
 

Order ที่ถูกยกเลิกไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ทั้งใน ส่วนที่ 1 View Condition และ ส่วนที่ 2 View Condition Ref No. 
ดังภาพ 

 

 



 
 

 

 

Auto Trade Type Pricing Zone (PZ) 
 

Pricing Zone ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับการซ้ือหุ้นในช่วง Zone ที่คิดกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บหุ้น โดยมักจะตั้งไว้เพื่อเก็บ
หุ้นตอนช่วงที่มีราคาลดลงแบบน่าตกใจ ก็จะเก็บหุ้นที่อยู่ใน Zone ที่ตั้งเอาไว้ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงของวิธีการลงทุนแบบ Value 
Investment 

 

การใช้งาน 

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

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



 
 

 

 

 

เมื่อได้เงื่อนไขที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม     

จะมกีล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งค าสั่ง ดังรูป 

 

รายละเอยีดหน้าจอแสดงรายการ Order 

ส่วนท่ี 1 View Condition 

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

 เมื่อดับเบิลคลิกท่ีชุดค าสั่งจะแสดงจ านวนรายการ Order ตาม Ref No.ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนท่ี 2 



 
 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 View Condition Ref No. 

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

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

 หากค าสั่งยังไม่ถึงเงื่อนไขใน ช่อง Status จะเป็น “Start” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การยกเลิกค าส่ัง 

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม   
จะเกิดกล่องข้อความยืนยันการยกเลิก Order  
เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลิก Order 

 
 
Order ที่ถูก ยกเลิกไปจะมี Status เป็น ‘Canceled’ ดังภาพดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บันทึกส าคัญส าหรับนักลงทุนที่ใช้งานระบบ Auto Trade 

- เงื่อนไขที่ถึงเกณฑ์ราคาตามที่ก าหนด ระบบ Auto Trade จะส่งค าสั่งออกไปยังระบบซ้ือขายปกติ เหมือนมีคนคีย์ค า
สั่งซ้ือขายเอง 

- เมื่อมีการส่งค าสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวน้ันทันที เน่ืองจากต้องรอคิว
จากคนที่ส่งค าสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า 

- อย่าลืมว่าถา้ค าสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!! 
- หุ้นที่ราคาต่ ากว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้งานระบบ Auto Trade เน่ืองจากจ านวน

หุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ท าให้พอส่งค าสั่ง MP แล้วจ านวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ไม่ได้
ของไป 

- Auto Trade จะท างานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่าน้ัน 
- เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งค าสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ ค าสั่งน้ันจะถูก Reject ออก 

ท าให้ไม่ได้หุ้นตัวน้ันๆ 
- ค าสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซ่ึงสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดง

หน้าชื่อหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ 
- หากค าสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนด ค าสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตาม

จ านวนวันหมดอายุท่ีก าหนด (Expire) สูงสุดท่ี 180 วัน 
- ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเงื่อนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงตรงเงื่อนไข 

ระบบก็จะส่งค าสั่งเข้าไปยังระบบซ้ือขายปกติ และจะเช็คว่าจ านวนเงินพอหรือไม่, จ านวนหุ้นพอขายตามเงื่อนไขที่
ก าหนดหรือไม่ หากมีไม่พอ ค าสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ 
Send คือท าตามค าสั่งให้เรียบร้อยแล้ว 

- ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ท าให้นักลงทุนยังสามารถท าการซ้ือขายแบบปกติได้ต่อไป 
ดังน้ันนักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งค าสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย 

- เมื่อระบบ Auto Trade มีการส่งค าสั่งเข้าสู่ระบบปกติ ทางโปรแกรมจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ 
Tablet/Smart Phone ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนให้อีกด้วย 

- Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่ก าหนด +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากเงื่อนไข (Value) 
- Auto Trade แบบ MP ส่ง +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากราคาล่าสุด (Last) 
- หุ้นที่ราคาต่ ากว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่ก าหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากเงื่อนไข 

(Value) 
- หุ้นที่ราคาต่ ากว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ MP ส่งตามราคาที่ก าหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากราคาล่าสุด 

(Last) 
- ไม่มีการใช้งานค าสั่งแบบ MO, ML, ATO, ATC, IOC, FOK 
- ส่งจ านวนหุ้นได้ไม่เกิน 10% ของ Avg Vol 5 วันย้อนหลังนับจากวนัที่ต้ังค าสั่ง 
- ใน 1 User ถึงแม้ว่าจะมีหลาย Account ก็จะสามารถตั้งเงื่อนไขส าหรับหุ้น 1 ตัว ได้เพียง 1 Account เท่าน้ัน 
- หุ้น 1 ตัว สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 9 เงื่อนไข  
- แต่ละเง่ือนไขต้องห่างกันอย่างน้อย 6 ช่องราคา 
- หุ้นที่ราคาต่ ากว่า 0.20 บาท สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 1 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุด

ไม่เกิน 9 เงื่อนไข 
- MM ขาซ้ือถ้ามีการติ๊กท่ี Auto Stop Loss จะสามารถซ้ือหุ้นได้ไม่เกิน 5 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ถ้า

ไม่ได้ติ๊กเลือก ก็สามารถส่งค าสั่งได้ตามปกติตามมารฐานการซ้ือขายท่ัวไป 
- นับรวมเง่ือนไขในการตั้งไม่เกิน 3 เงื่อนไขในหุ้น 1 ตัวท่ี Type 1,2,3 และ MM 


