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แนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม Trade Master 

Device ท่ีสำมำรถเขำ้ใชง้ำนได้ 

• iPhone, iPad ท่ีมี iOS ต้ังแต่เวอรช่ั์น 8.0 ข้ึนไป 

• Android ต้ังแต่เวอรช่ั์น 4.0 ข้ึนไป 

• สำมำรถใช้งำน App Store ได้ (เพ่ือส ำหรบั Download Application) 

• สำมำรถเชื่อมต่อ Internet ได้ 

วิธีติดต้ัง Application 

ท่ำนสำมำรถ Download โปรแกรม Trade Master จำก App Store และ Play 

Store โดยค้นหำชื่อโปรแกรม “Trade Master” และ Install เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

กำรเขำ้สู ่Application 

ท่ำนสำมำรถเขำ้ใช้งำนโปรแกรม Trade Master ได้ โดยใช้ username และ 

password ชุดเดียวกันกับท่ีเขำ้ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 
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เริม่ใชง้ำน Application Trade Master 

1. หลังจำก Log in แล้วจะเจอหน้ำ Market ซ่ึงจะบอกภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์

แบบ Real-time 

 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซื้อขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

•  Menu เข้ำสูทุ่กฟังก์ช่ันกำรใช้งำนกว่ำ 17 ฟังก์ช่ันสดุลำ้ 

•  History Menu ย้อนดูเมนูท่ีเรำเคยเปดิเข้ำใช้งำน 

2. Sub Menu ท่ำนสำมำรถเล่ือนดู Sub Menu โดยกำร Swipe ไปด้ำนซำ้ยเพ่ือดู

เมนูย่อยถัดไป 
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3. Menu เม่ือเขำ้สูห่น้ำ Menu ท่ำนจะเจอฟังก์ช่ันท้ัง 17 ฟังก์ช่ันสุดลำ้ 

 

สว่นท่ี 1  Setting ต้ังค่ำกำรใช้งำนต่ำงๆ 

สว่นท่ี 2 Main Menu เมนูหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย 

• Market Info. แสดงข้อมูลและภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Trade หน้ำจอสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์ 

• Quote แสดงรำยละเอียดของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

• Strategy สรำ้งกลยุทธ์ค้นหำหลักทรพัย์ให้ตรงใจนักลงทุน 

• BLS บรกิำรยอดนิยมจำกหลักทรพัย์บัวหลวง 

สว่นท่ี 3 Sub Menu เมนูย่อยต่ำงๆในโปรแกรม 17 เมนู ซ่ึงสำมำรถเล่ือนข้ึนลงเพ่ือ

ดูเมนูท้ังหมดได้ 

สว่นท่ี 4 Menu Bar ประกอบด้วย 

• Announcement ดูประกำศต่ำงๆจำกหลักทรพัย์บัวหลวง 

• BLS ฝำก-ถอนเงนิออนไลน์และเขำ้สูบ่รกิำรยอดนิยมอื่นๆ 
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• Help อำ่นบทควำมเก่ียวกับโปรแกรม Trade Master 

• Log Out ออกจำกระบบ 
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Setting 

เป็นเมนูส ำหรบักำรต้ังค่ำกำรใช้งำนต่ำงๆในโปรแกรม Trade Master โดยสำมำรถ

ต้ังค่ำได้ดังน้ี 

1. Display 

 

General Setting 

• Initial Page ต้ังค่ำหน้ำแรกท่ีจะให้แสดง หลังจำก Log in เข้ำระบบ 

• Filter Ticker ต้ังค่ำกำรคัดกรอง Ticker เฉพำะกลุ่มดัชนีท่ีสนใจ ได้แก่ SET, 

SET50, SET100, sSET, SETHD, SETCLMV, SETTHSI, SETWB, mai 

• Menu History เลือกลบประวัติกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ 

Other 

• Symbol History คลิก  เพ่ือลบประวัติรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเคยเขำ้ชม 

• Version เวอรช่ั์นปัจจบัุนท่ีใช้งำนอยู่ 
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• Build Number 

2. Order  

 

Order Entry 

• Default Account No. ส ำหรบัต้ังค่ำเลขท่ีบัญชีแรกท่ีต้องกำรแสดงเม่ือเปดิ

โปรแกรม 

• Save PIN สำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้เมนูต่ำงๆในโปรแกรมเป็นภำษำไทยหรอื

ภำษำอังกฤษ 

• Auto Lock PIN เลือกเวลำท่ีจะให้ระบบมีกำรจดจ ำรหัสกำรซ้ือขำย โดยต้ังค่ำ

ให้จดจ ำได้สูงสดุ 1 วัน 

• Default NVDR สำมำรถท ำกำรเปิด-ปิด เพ่ือให้สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์

แบบ NVDR 

• Order Confirmation Popup สำมำรถท ำกำรเปดิ-ปดิ เพ่ือให้แสดง 

Confirmation Popup เม่ือท ำกำรสง่ / เปล่ียนแปลง / ยกเลิกค ำสัง่ซ้ือขำย 
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• Matched Confirmation Popup สำมำรถท ำกำรเปดิ-ปิด เพ่ือให้แสดง 

Confirmation Popup เม่ือค ำสัง่ซ้ือขำยถูกจับคู่ 

• Auto Fill Last Price ต้ังค่ำให้ระบุรำคำเปน็รำคำ Last อัตโนมัติบนหน้ำ 

Quick Trade 

• Auto Fill Volume by Value ระบุมูลค่ำซ้ือขำยต่อครัง้ เพ่ือให้ระบบค ำนวณ

จ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือขำยจำกรำคำ Last ให้โดยอัตโนมัติบนหน้ำ Quick Trade 

• Portfolio Market Price สำมำรถเลือกกำรแสดงผล Market Price บนหน้ำ 

Portfolio เปน็รำคำ Bid หรอื Last โดยจะมีผลเม่ือ Status เป็น Open1 และ 

Open2 สว่น Status อื่นจะแสดงผลเป็นรำคำ Last 

Auto Trade 

• Default Auto Trade Amount ก ำหนดวงเงนิในกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วย

ระบบกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยอัตโนมัติ 

• Minimum Auto Trade Amount วงเงนิข้ันต่ำในกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วย

ระบบกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยอัตโนมัติ 

3. Notifications 
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• Sound Alert เปิด-ปดิ กำรแจ้งเตือนแบบเสยีง 

• Vibrate Alert เปิด-ปดิ กำรแจ้งเตือนแบบสัน่ 
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1. Market Info. 

 

ประกอบไปด้วย 6 เมนูย่อย ดังน้ี 

1) Market 

2) Technical Signals 

3) Ranking 

4) Fundamental 

5) News 

6) Investment Theme 
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1.1 Market แสดงข้อมูลและภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ ประกอบด้วยเมนูย่อย

ดังน้ี 

1.1.1 Summary แสดงควำมเคล่ือนไหวข้อมูลดัชนีหลักทรพัย์แบบ Real-time 

 

สว่นท่ี 1  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ 

สว่นท่ี 2  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 3 ข้อมูลดัชนีหลักทรพัย์ 

 

• SET Index แสดงดัชนี SET ล่ำสดุพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของดัชนีล่ำสดุ

เทียบกับดัชนีปดิของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจุดและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 
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• Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำร

ก่อนหน้ำ โดยจะมีลูกศรสเีขียวแสดงด้วย 

• Unchanged จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำปดิของวันท ำกำรก่อน

หน้ำ โดยจะมีลกูศรสเีหลืองแสดงด้วย 

• Loser จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือเทียบกับรำคำปดิของวันท ำกำร

ก่อนหน้ำ โดยจะมีลกูศรสแีดงแสดงด้วย 

• Date วันท่ีและเวลำ 

• Status สถำนะของตลำดหลักทรพัย์ ณ ช่วงเวลำน้ัน 

• Hi/Lo ดัชนีสูงสุดของวันน้ี/ดัชนีต่ำสดุของวันน้ี 

สว่นท่ี 4 Mini Chart กรำฟแสดงกำรเคล่ือนไหวของ SET Index แบ่งเป็น 3 

Timeframe โดยจะแสดงรำคำ High และรำคำ Low ของแต่ละ Timeframe ด้วย 

 

• Last 52W ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET ย้อนหลัง 52 สปัดำห์ โดยเม่ือเลือก

ท่ี Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 

 

• Last 30D ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET ย้อนหลัง 30 วัน โดยเม่ือเลือกท่ี 

Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 

 

• Today(5m) ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET แบบ Real-time ภำยในวัน โดย

เม่ือเลือกท่ี Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 
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สว่นท่ี 5 แสดงข้อมูล Real-time ของแต่ละดัชนี ประกอบด้วย SET, SET100, 

sSET, SETHD, SETCLMV, SETTHSI, SETWB และ mai 

 

• Index แสดงดัชนี SET, SET100, sSET, SETHD, SETCLMV, SETTHSI, 

SETWB และ mai ล่ำสดุพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของดัชนีล่ำสุดเทียบกับดัชนี

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจุดและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำกำรซื้อขำย

ภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

• คลิก  เพ่ือดูกรำฟย้อนหลังของแต่ละดัชนี โดยสำมำรถเลือก Timeframe 

เป็น Day, Week, Month, Year, Minute, Tick แสดงรำคำ High และรำคำ 

Low ของแต่ละ Timeframe ด้วย สำมำรถย่อ-ขยำยกรำฟได้ 

สว่นท่ี 6 News แสดงข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรพัย์ 
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สว่นท่ี 7 SET Index Bar แสดงดัชนีของ SET ผลต่ำงของดัชนีล่ำสดุเทียบกับดัชนี

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจุดและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำกำรซื้อขำยภำยในวัน 

หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

 

1.1.2 Daily แสดงข้อมูลสิน้วันย้อนหลังของดัชนี SET สำมำรถSwipe ไปด้ำนซำ้ย

เพ่ือดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ 

 

• Date วันท่ี 

• Close รำคำปดิของดัชนี ณ วันน้ันๆ 

• Val.(M) มูลค่ำกำรซ้ือขำยท่ีเกิดข้ึน ณ วันน้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงรำคำปิดของวันท่ี T-1 เทียบกับรำคำปิดของวันท่ี T-2 

• %Chg. ผลต่ำงรำคำปดิของวันท่ี T-1 เทียบกับรำคำปดิของวันท่ี T-2 ใน

รูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 
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• Open รำคำเปดิของดัชนี SET ณ วันน้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของดัชนี SET ณ วันน้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของดัชนี SET ณ วันน้ันๆ 

1.1.3 TYPE สรุปมูลค่ำซื้อขำยหลักทรพัย์ตำมประเภทของนักลงทุน 

 

สว่นท่ี 1 เลือกประเภทของนักลงทุน 

• ALL แสดงรำยละเอียดกำรซ้ือขำยของกลุ่มนักลงทุนท้ังหมด โดยสำมำรถ

Swipe ไปด้ำนซ้ำยเพ่ือดูมูลค่ำกำรซ้ือขำยท้ังหมด 

• Institution แสดงรำยละเอยีดกำรซื้อขำยของกลุ่มนักลงทุนสถำบันในประเทศ 

• Proprietary แสดงรำยละเอยีดกำรซื้อขำยของกลุ่มนักลงทุนบัญชีบรษัิท

หลักทรพัย์ 

• Foreign แสดงรำยละเอียดกำรซื้อขำยของกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศ 

• Individual แสดงรำยละเอียดกำรซ้ือขำยของกลุ่มนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ 
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สว่นท่ี 2 เลือกระยะเวลำแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง โดยจะแสดงข้อมูลเป็นมูลค่ำกำรซื้อ

ขำยรำยวัน 

 

• Last 7 Days แสดงมูลค่ำกำรซื้อขำยย้อนหลัง 7 วันท ำกำร 

• Last 14 Days แสดงมูลค่ำกำรซ้ือขำยย้อนหลัง 14 วันท ำกำร 

• Last 30 Days แสดงมูลค่ำกำรซ้ือขำยย้อนหลัง 30 วันท ำกำร 

• MTD แสดงมูลค่ำกำรซ้ือขำยย้อนหลังต้ังแต่ต้นเดือน - ปัจจบัุน 

• QTD แสดงมูลค่ำกำรซ้ือขำยย้อนหลังต้ังแต่ต้นไตรมำส - ปัจจบัุน 

• YTD แสดงมูลค่ำกำรซ้ือขำยย้อนหลังต้ังแต่ต้นปี – ปัจจบัุน 

สว่นท่ี 3 แสดงมูลค่ำกำรซื้อขำยของแต่ละกลุ่มนักลงทุน 

1.1.4 TICKER แสดงรำยกำรซื้อขำยล่ำสุด สำมำรถSwipe ไปด้ำนซ้ำยเพ่ือดู

รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
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• Time เวลำท่ีมีกำรจบัคู่ซื้อขำยของหลักทรพัย์ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ท่ีมีกำรจับคู่ซื้อขำย 

• Side ประเภทของรำยกำรท่ีเกิดข้ึน หำกเปน็กำรซ้ือจะแสดงเป็น B หำกเปน็

กำรขำยจะแสดงเป็น S 

• Deal Vol. ปรมิำณกำรซ้ือขำยท่ีเกิดข้ึน 

• Price รำคำท่ีเกิดกำรจับคู่กัน 

 

1.2 Technical Signals แสดงสญัญำณซื้อขำยทำงเทคนิคของหลักทรพัย์รำยตัว 

ในรูปแบบของกระทิง (Bull) สญัญำณขำข้ึน และหมี (Bear) สญัญำณขำลง 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 
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•  Refresh เพ่ือเรยีกดูข้อมูลท่ี Update 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 เลือก Filter ข้อมูลท่ีให้แสดงผล โดยสำมำรถเลือกเป็น SET, SET50, 

SET100, sSET, SETHD, SETCLMV, SETTHSI, SETWB, mai และกลุ่ม 

Watchlist ท่ีต้ังค่ำไว้ 

 

สว่นท่ี 3 แสดงขอ้มูลรำยกำรหลักทรพัย์ท่ีเกิดสญัญำณทำงเทคนิค Bull/Bear 

Signals โดยเรยีงล ำดับจำกหลักทรพัย์ท่ีมีสญัญำณมำกไปน้อย หำกคลิกไปท่ีชื่อ

หลักทรพัย์จะแสดงรำยละเอยีดของสญัญำณแบบ Real-time ของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Bull จ ำนวนสญัญำณ Bull 

• Bear จ ำนวนสญัญำณ Bear 

• Time เวลำท่ีเกิดสญัญำณ Bull/Bear ล่ำสุด 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 

 

1.3 Ranking แสดงข้อมูลกำรจัดอนัดับหลักทรพัย์ 

1.3.1 Count of Gainer/Loser สรุปข้อมูลดัชนี และสรุปจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลงของรำคำเพ่ิมข้ึน (Gainer)/ลดลง (Loser)/ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

(Unchange) 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 
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•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Universe ท่ีต้องกำร 

•  เลือกกำรแสดงผลข้อมูล หำกเลือก Time จะแสดงข้อมูลเป็นรำยนำที 

หำกเลือก Day จะแสดงข้อมูลเป็นรำยวัน 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดของจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ

เพ่ิมข้ึน (Gainer)/ลดลง (Loser)/ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง (Unchange) โดย

เรยีงล ำดับจำกเวลำล่ำสดุ 

 

• Rank ล ำดับ 

• Time/Date เวลำ 

• Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำร

ก่อนหน้ำ 

• Unchanged จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำปดิของวันท ำกำรก่อน

หน้ำ 
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• Loser จ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือเทียบกับรำคำปดิของวันท ำกำร

ก่อนหน้ำ 

• ADR (%) แสดงสดัสว่นจ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำสงูข้ึนเทียบกับจ ำนวนหุ้นท่ีมีรำคำ

ลดลง โดยแสดงผลในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Index ดัชนี SET ณ เวลำน้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของดัชนี SET ณ เวลำน้ันๆ เทียบกับรำคำปดิของดัชนี SET ณ 

วันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของดัชนี SET ณ เวลำน้ันๆ เทียบกับรำคำปดิของดัชนี SET ณ 

วันท ำกำรก่อนหน้ำ โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Val. (M) มูลค่ำกำรซ้ือขำย ณ เวลำน้ันๆ 

1.3.2 Most Active Value แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีมูลค่ำกำรซื้อขำยมำกท่ีสดุ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 
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•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีมูลค่ำกำรซื้อขำยมำกท่ีสดุ โดยเรยีงล ำดับ

จำกมูลค่ำกำรซื้อขำยมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
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• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.3 Most Active Volume แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีปรมิำณกำรซื้อขำยมำก

ท่ีสุด 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีปรมิำณกำรซื้อขำยมำกท่ีสุด โดยเรยีงล ำดับ

จำกปรมิำณกำรซื้อขำยมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.4 Top Gainer แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงคิดเปน็เปอรเ์ซน็ต์

เพ่ิมข้ึนมำกท่ีสดุ 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์เพ่ิมข้ึน

มำกท่ีสดุ โดยเรยีงล ำดับจำกกำรเปล่ียนแปลงมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 
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• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.5 Top Loser แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์

ลดลงมำกท่ีสดุ 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงคิดเป็นเปอรเ์ซน็ต์ลดลง

มำกท่ีสดุ โดยเรยีงล ำดับจำกกำรเปล่ียนแปลงมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 
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• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.6 Top Impact Gainer แสดงอนัดับหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบกับกำร

เปล่ียนแปลงของดัชนีในด้ำนบวก 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบกับกำรเปล่ียนแปลงของดัชนีใน

ด้ำนบวก โดยเรยีงล ำดับจำกหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Impact แสดงค่ำท่ีหลักทรพัย์น้ันๆมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงของ SET 

Index 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
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• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.7 Top Impact Loser แสดงอนัดับหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบกับกำร

เปล่ียนแปลงของดัชนีในด้ำนลบ 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบกับกำรเปล่ียนแปลงของดัชนีใน

ด้ำนลบ โดยเรยีงล ำดับจำกหลักทรพัย์ท่ีสง่ผลกระทบมำกไปหำน้อย 
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• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Impact แสดงค่ำท่ีหลักทรพัย์น้ันๆมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงของ SET 

Index 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.8 Top Swing แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเแกว่งตัวระหว่ำงรำคำสูงสดุและ

ต่ำสุดมำกท่ีสดุ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 
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สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือกประเภทกำร swing หำกเลือก %Up เป็นกำรเรยีง

ตำมเปอรเ์ซน็ต์กำร swing ข้ึนมำกท่ีสดุ หำกเลือก %Down เป็นกำรเรยีงตำม

เปอรเ์ซ็นต์กำร swing ลงมำกท่ีสุด 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีกำรเแกว่งตัวระหว่ำงรำคำสูงสุดและต่ำสุด

มำกท่ีสดุ โดยเรยีงล ำดับจำกเปอรเ์ซ็นต์กำรแกว่งตัวมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Swing(%) แสดงเปอรเ์ซ็นต์กำรแกว่งตัวระหว่ำงรำคำสูงสดุและต่ำสุด 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 



35 
 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.9 Most Popular แสดงอันดับหลักทรพัย์ยอดนิยม 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Condition ท่ีต้องกำร 

 

o Most Viewed Today/Search by Date หลักทรพัย์ท่ีถูกค้นหำมำก

ท่ีสุดในวัน/ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

o More Viewed Today/Search by Date หลักทรพัย์ท่ีถูกค้นหำ

เพ่ิมข้ึนในวัน/ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

o Higher Ranking Today/Search by Date หลักทรพัย์ท่ีมีอนัดับกำร

ค้นหำเพ่ิมข้ึนในวัน/ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

o New Ranking Today/Search by Date หลักทรพัย์ท่ีติดอันดับใหม่

ภำยในวัน/ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 
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•  ระบุเวลำท่ีต้องกำรเริม่ต้นกำร Ranking ตำม

เงื่อนไข 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีหลักทรพัย์ยอดนิยมตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

โดยเรยีงล ำดับจำกหลักทรพัย์ยอดนิยมจำกมำกไปหำน้อย 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Count of View จ ำนวนครัง้ท่ีมีผู้เข้ำดูหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Recent Rank ล ำดับก่อนหน้ำ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 
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• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.10 Up Volume แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีปรมิำณซื้อขำยเพ่ิมข้ึน 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 
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สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือก Condition ท่ีต้องกำร 

 

o Last 1 day ย้อนหลัง 1 วัน 

o Last 3 days ย้อนหลัง 3 วัน 

o Last 5 days ย้อนหลัง 5 วัน 

o Last 10 days ย้อนหลัง 10 วัน 

o Last 20 days ย้อนหลัง 20 วัน 

o Last 60 days ย้อนหลัง 60 วัน 

o Last 120 days ย้อนหลัง 120 วัน 

o Last 240 days ย้อนหลัง 240 วัน 

o Last 300 days ย้อนหลัง 300 วัน 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีหลักทรพัย์ท่ีมีปรมิำณซื้อขำยเพ่ิมข้ึน โดย

เรยีงล ำดับจำกหลักทรพัย์ท่ีมีปรมิำณซื้อขำยเพ่ิมข้ึนมำกไปหำน้อย 
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• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. MA ปรมิำณกำรซ้ือขำยเฉล่ียตำมจ ำนวนวันท่ีเลือก 

• %Vol. Chg. เปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงของปรมิำณกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 



41 
 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.11 %Price Change แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงของ

รำคำเพ่ิมข้ึน/ลดลง  

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

 



42 
 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือกประเภทกำรเปล่ียนแปลง หำกเลือก %Up เป็นกำรเรยีง

ตำมเปอรเ์ซน็ต์กำรเปล่ียนแปลงข้ึนมำกท่ีสดุ หำกเลือก %Down เป็นกำรเรยีง

ตำมเปอรเ์ซน็ต์กำรเปล่ียนแปลงลงมำกท่ีสดุ 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลง

ของรำคำเพ่ิมข้ึน/ลดลง  

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Base Price รำคำฐำนท่ีน ำไปเปรยีบเทียบ โดยสำมำรถเลือกได้ว่ำจะน ำรำคำ

ตอนไหนมำเป็นฐำน 

o Last 1 min ย้อนหลัง 1 นำที 

o Last 2 mins ย้อนหลัง 2 นำที 

o Last 3 mins ย้อนหลัง 3 นำที 

o Last 5 mins ย้อนหลัง 5 นำที 
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o Last 10 mins ย้อนหลัง 10 นำที 

o Last 20 mins ย้อนหลัง 20 นำที 

o Last 30 mins ย้อนหลัง 30 นำที 

o Open รำคำเปดิ 

o Rise รำคำสูงสดุ 

o Fall รำคำต่ำสดุ 

• Price Change กำรเปล่ียนแปลงของรำคำปัจจุบันจำกรำคำฐำน 

• %Price Change เปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงของรำคำปัจจุบันจำกรำคำฐำน 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 
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1.3.12 New High/Low แสดงอันดับหลักทรพัย์รำคำสูงสุด/ต่ำสุด 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือกประเภทกำร Sort ข้อมูล 
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o Symbol A to Z เรยีงล ำดับช่ือหลักทรพัย์จำก A-Z 

o Symbol Z to A เรยีงล ำดับช่ือหลักทรพัย์จำก Z-A 

o Percent Change Max to Min เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซนต์

กำรเปล่ียนแปลงสูงสดุ-ต่ำสดุ 

o Percent Change Min to Max เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซนต์

กำรเปล่ียนแปลงต่ำสดุ-สูงสดุ 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

•  หำกเลือก New High จะแสดงรำยช่ือหุ้นท่ีท ำ

รำคำสูงสุดใหม่ หำกเลือก New Low จะแสดงรำยช่ือหุ้นท่ีท ำรำคำต่ำสดุใหม่ 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงของรำคำ

เพ่ิมข้ึน/ลดลง  

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• New High/New Low รำคำสูงสุดใหม่/รำคำตำ่สดุใหม่ 

o Last 5 days ย้อนหลัง 5 วัน 

o Last 20 days ย้อนหลัง 20 วัน 

o Last 60 days ย้อนหลัง 60 วัน 

o YTD ต้ังแต่ต้นป ี
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o Last 52 weeks ย้อนหลัง 52 สปัดำห์ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Chg. New High/Chg. New Low ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบ

กับรำคำสูงสดุใหม่/รำคำตำ่สดุใหม่  

• %Chg. New High/%Chg. New Low ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุ

เทียบกับรำคำสูงสดุใหม่/รำคำตำ่สดุใหม่ โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 
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1.3.13 Comparison Period เปรยีบเทียบเปอรเ์ซน็ต์กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน/

ลดลง ในช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือกประเภทกำรเปล่ียนแปลง หำกเลือก %Up เป็นกำรเรยีง

ตำมเปอรเ์ซน็ต์กำรเปล่ียนแปลงข้ึนมำกท่ีสดุ หำกเลือก %Down เป็นกำรเรยีง

ตำมเปอรเ์ซน็ต์กำรเปล่ียนแปลงลงมำกท่ีสดุ 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 
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•  วันฐำน 

•  วันท่ีน ำไปเปรยีบเทียบ 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน/ลดลง ในช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 

• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Base P. รำคำหลักทรพัย์น้ันๆ ณ วันฐำน 

• Compare P. รำคำหลักทรพัย์น้ันๆ ณ วันท่ีน ำมำเปรยีบเทียบ 

• Price Chg. ผลต่ำงของรำคำหลักทรพัย์ ณ วันฐำนเทียบกับรำคำหลักทรพัย์ 

ณ วันท่ีน ำมำเปรยีบเทียบ 

• %Price Chg. ผลต่ำงของรำคำหลักทรพัย์ ณ วันฐำนเทียบกับรำคำหลักทรพัย์ 

ณ วันท่ีน ำมำเปรยีบเทียบ โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
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• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

1.3.14 Hit Ceiling/Floor แสดงอันดับหลักทรพัย์ท่ีรำคำเปล่ียนแปลงถึงระดับรำคำ 

Calling/Floor 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Add to watchlist เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์เข้ำกลุ่ม Watchlist ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกประเภท Ranking ท่ีต้องกำร 

•  เลือกประเภทกำร Sort 

o Symbol Top Ranking เรยีงล ำดับช่ือหลักทรพัย์จำก A-Z 

o Symbol Bottom Ranking เรยีงล ำดับช่ือหลักทรพัย์จำก Z-A 

o Percent Change Top Ranking เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมีเปอรเ์ซนต์

กำรเปล่ียนแปลงสูงสดุ-ต่ำสดุ 

o Percent Change Bottom Ranking เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมี

เปอรเ์ซนต์กำรเปล่ียนแปลงต่ำสดุ-สูงสดุ 

o Ceiling/Floor Top Ranking เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมีรำคำ 

Ceiling/Floor สูงสุด-ต่ำสุด 

o Ceiling/Floor Bottom Ranking เรยีงล ำดับหลักทรพัย์ท่ีมีรำคำ 

Ceiling/Floor ตำ่สดุ-สูงสุด 

•  เลือก Filter ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีรำคำเปล่ียนแปลงถึงระดับรำคำ 

Calling/Floor 
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• Rank ล ำดับ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Ceiling P./Floor P. รำคำ Ceiling/รำคำ Floor ของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Last รำคำซื้อขำยล่ำสดุ 

• Price Chg. ผลต่ำงของรำคำล่ำสุดเทียบกับรำคำ Ceiling/Floor 

• %Price Chg. ผลต่ำงของรำคำล่ำสุดเทียบกับรำคำ Ceiling/Floor โดยแสดง

ในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปิดวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• %Chg. ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสุดเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

• Vol. B. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Bid 

• Bid รำคำเสนอซื้อสูงสุด 

• Offer รำคำเสนอขำยสูงสุด 

• Vol. O. จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีมีกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ณ รำคำ Offer 

• Total Vol.(K) ปรมิำณกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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• Val.(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยรวมท่ีเกิดข้ึนของหลักทรพัย์น้ันๆ 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือ

สะดวกในกำรเพ่ิมใน Watchlist ดูรำยละเอียดของหลักทรพัย์น้ันๆ ดูกรำฟ และสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย 

 

 

1.4 Fundamental แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกับหลักทรพัย์ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Refresh เพ่ือเรยีกดูข้อมูลท่ี Update 
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•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ข้อมูลหลักทรพัย์ 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

•  เลือกเพ่ือกรอกชื่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  แสดงเพ่ือบอกว่ำหลักทรพัย์ท่ีเลือกมีสญัญำณซ้ือขำยทำงเทคนิค

เกิดข้ึน 

สว่นท่ี 3 รำยละเอยีดข้อมูลพ้ืนฐำนของหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

• Fin. Hilights แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกับหลักทรพัย์รำยปี โดยเรยีงล ำดับ

จำกปีล่ำสดุย้อนหลังไป 5 ปี เช่น สนิทรพัย์ หน้ีสนิ ทุน รำยได้ ก ำไรสุทธิ ฯลฯ 

 

• Fin. Summary แสดงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรพัย์รำยไตรมำส โดยเรยีงล ำดับ

จำกไตรมำสล่ำสุดย้อนหลังไป 8 ไตรมำสหรอืสูงสดุ 2 ปี แบ่งตำมหัวข้อหลักได้

ดังน้ี  Fin. Performance, Profitability, Debt Ratio 
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1.5 News แสดงข่ำวหลักทรพัย์แบบเรยีลไทม์จำกตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Refresh เพ่ือเรยีกดูข้อมูลท่ี Update 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  โดยพิมพ์ชื่อหลักทรพัย์ในช่องค้นหำ 

• ปุ่ม  เปล่ียนภำษำไทย/อังกฤษ 

สว่นท่ี 3 แสดงหัวข้อข่ำวของแต่ละหลักทรพัย์ เม่ือคลิกเขำ้ไปจะแสดงรำยละเอยีดใน

รูปแบบ PDF 

 

 

1.6 Investment Theme แสดงกลยุทธ์กำรลงทุนโดยนักวิเครำะห์จำกหลักทรพัย์บัว

หลวง 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Refresh เพ่ือเรยีกดูข้อมูลท่ี Update 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 รำยชื่อ Theme กำรลงทุนโดยนักวิเครำะห์จำกหลักทรพัย์บัวหลวง 

• Theme ชื่อบทวิเครำะห์ 

• Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีแนะน ำของบทวิเครำะห์น้ันๆ ท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือ

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• Loser จ ำนวนหุ้นท่ีแนะน ำของบทวิเครำะห์น้ันๆ ท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือ

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• Unchg. จ ำนวนหุ้นท่ีแนะน ำของบทวิเครำะห์น้ันๆ ท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
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• %Gainer 

เม่ือคลิกท่ีชื่อบทวิเครำะห์ท่ีต้องกำร จะแสดงรำยชื่อและรำยละเอยีดหลักทรพัย์ท่ีบท

วิเครำะห์น้ันๆ แนะน ำ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  ถอยกลับไปท่ีหน้ำ Investment Theme 

•  เพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์ในบทวิเครำะห์ไว้ใน Watchlist 

สว่นท่ี 2 รำยชื่อและรำยละเอียดหลักทรพัย์ท่ีบทวิเครำะห์น้ันๆ แนะน ำ 

• Symbol ชื่อหลักทรพัย์ 

• Start Price รำคำหลักทรพัย์ท่ีเริม่แนะน ำ 

• Last Price รำคำหลักทรพัย์ล่ำสุด 

• Change ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อน

หน้ำ 

• %Change ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยครัง้ล่ำสดุเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อน

หน้ำ โดยแสดงในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 
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• Volume ปรมิำณกำรซ้ือขำยของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• 52W High รำคำสูงสดุในรอบ 52 สปัดำห์ของหลักทรพัย์น้ัน 

• 52W Low รำคำต่ำสดุในรอบ 52 สปัดำห์ของหลักทรพัย์น้ัน 

• Create Date วันท่ีเริม่ค ำแนะน ำ 
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2. Trade 

 

ประกอบไปด้วย 3 เมนูย่อย ดังน้ี 

1) Quick Trade 

2) Portfolio 

3) Auto Trade 
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2.1 Quick Trade หน้ำจอสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย งำ่ย...สะดวก...รวดเรว็ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

•  เลือกเพ่ือกรอกชื่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

 

• Trade สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 
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• Buy สง่ค ำสัง่ซ้ือหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

• Sell สง่ค ำสัง่ขำยหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 Bid Offer ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ โดยระบบจะแสดงข้อมูล 5 Bids/5 

Offers 

 

สว่นท่ี 4 Mini Chart กรำฟแสดงกำรเคล่ือนไหวของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ แบ่งเปน็ 3 

Timeframe โดยจะแสดงรำคำ High และรำคำ Low ของแต่ละ Timeframe ด้วย 

 

สว่นท่ี 5 รำยละเอียด Order 

 

● Account เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรใช้สง่ค ำสัง่ซ้ือขำย โดยสำมำรถคลิก 

 เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 

• วงเงนิในกำรซื้อขำย โดยจะแสดงตำมประเภทบัญชีท่ีเลือก 

บัญชีประเภท Cash Collateral และ Cash Balance 

o Line Available : วงเงนิคงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Balance : จ ำนวนเงนิสดท่ีคงท่ีคงเหลือจรงิในบัญชี 

o Credit Limit : วงเงนิสูงสุดท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Available : 

บัญชีประเภท Credit Balance 
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o Line Available : วงเงนิคงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Excess Equity (EE) : สนิทรพัย์คงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้

หลังหักเงนิประกัน 

o Credit Limit : วงเงนิสูงสุดท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Available : 

• Vol. ระบุจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรซ้ือขำย หำกกดท่ี  จะปรำกฏหน้ำต่ำง

เครือ่งคิดเลขเพ่ือค ำนวณมูลค่ำซ้ือขำย 

 

• Port. แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีเลือกท่ีมีอยู่ในพอรต์ 

• Price ระบุรำคำหลักทรพัย์ต่อหน่วยท่ีต้องกำร หำกกดท่ี  จะปรำกฏ

หน้ำต่ำง Select Price เพ่ือเลือกระบุรำคำท่ีต้องกำร หรอืกดท่ี   เพ่ือปรบั

เพ่ิม/ลด ทีละ 1 spread 

• Price Type ส ำหรบัเลือกรูปแบบของรำคำ 

o Limit ค ำสัง่ตำมระดับรำคำท่ีผู้ใช้งำนก ำหนด 

o MP ค ำสัง่ท่ีจบัคู่กับด้ำนตรงข้ำมในรำคำตลำด หำกจบัคู่ไม่หมดระบบจะ

ต้ังค ำสัง่ให้กับจ ำนวนท่ีเหลือในรำคำท่ีดีกว่ำ 1 ช่วงรำคำ 

o MTL ค ำสัง่ท่ีจบัคู่กับด้ำนตรงข้ำมท่ีรำคำท่ีดีท่ีสดุ (Top Best Price) 

เพียงรำคำเดียว หำกจับคู่ไม่หมดระบบจะต้ังค ำสัง่ให้กับจ ำนวนท่ีเหลือ

ในรำคำซื้อขำยสดุท้ำย 

o MKT ค ำสัง่ท่ีจบัคู่กับด้ำนตรงข้ำมทุกระดับรำคำตำม Best Price ท่ีอยู่

ในคิวตำมล ำดับ หำกจับคู่ไม่หมดระบบจะยกเลิกจ ำนวนท่ีเหลือ 



63 
 

o ATO/ATC ซ้ือ/ขำยหลักทรพัย์ทันทีท่ีตลำดเปิด/ปดิท ำกำร ณ รำคำ

เปิด/ปดิ 

• Cond. เงื่อนไขเพ่ิมเติมกำรสง่ค ำสัง่ 

o Iceberg แบ่งค ำสัง่ซ้ือขำยเป็นค ำสัง่ย่อย และทยอยสง่ค ำสัง่โดย

อัตโนมัติ 

o Type 

• IOC (Immediate or Cancel) คือ ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยท่ีต้องกำรซื้อ

หรอืขำยหลักทรพัย์ตำมรำคำท่ีก ำหนดไว้ทันที หำกซ้ือ-ขำยไม่

หมดท้ังจ ำนวน สว่นท่ีเหลือจะถูกยกเลิก 

• FOK (Fill or Kill) คือ ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยท่ีต้องกำรซื้อหรอืขำย

หลักทรพัย์ตำมรำคำท่ีก ำหนดไว้ทันที หำกซ้ือ-ขำยไม่หมดท้ัง

จ ำนวน จะยกเลิกค ำสัง่น้ันท้ังหมด 

• Est. มูลค่ำของค ำสัง่ซ้ือ/ขำย ค ำนวณจำก Volume x Price (ไม่รวม

ค่ำธรรมเนียมซื้อขำย) 

• PIN กรอกรหัสยืนยันกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย โดยสำมำรถเลือกท่ี เพ่ือต้ังค่ำให้

ระบบจ ำ PIN 

Buy ส ำหรบัสง่ค ำสัง่ซ้ือ 

กรณีท่ีเลือก Tab Buy ด้ำนล่ำงหน้ำจอจะมีช่อง Est. Avg. Cost ค ำนวณต้นทุน

โดยประมำณให้ หำกมีหลักทรพัย์น้ันอยู่แล้ว ระบบจะค ำนวณรวมกับต้นทุนเดิมท่ีมี

อยู่ให้ด้วย 
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Sell ส ำหรบัสง่ค ำสัง่ซ้ือ 

กรณีท่ีเลือก Tab Sell ด้ำนล่ำงหน้ำจอจะมีช่อง Est. Profit/Loss ค ำนวณก ำไร/

ขำดทุนโดยประมำณให้ หำกไม่ได้ต้องกำรขำยหลักทรพัย์ท้ังหมดท่ีมี ระบบจะ

ค ำนวณก ำไร/ขำดทุนให้เฉพำะหลักทรพัยืท่ีจะขำยออก 
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2.2 Portfolio แสดงพอรต์กำรลงทุน และผลก ำไร/ขำดทุน 

2.2.1 Portfolio แสดงพอรต์กำรลงทุนของบัญชีท่ีเลือก 

 

สว่นท่ี 1 Account เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูพอรต์ โดยสำมำรถคลิก  

เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 

สว่นท่ี 2 บอกรำยละเอียดของบัญชีหลักทรพัย์ท่ีเลือก ประกอบด้วย 

• Line Available อ ำนำจซ้ือท่ีแท้จรงิ ณ ขณะน้ันๆ คือ ท่ำนจะสำมำรถซ้ือ

หลักทรพัย์ได้เพ่ิมเติมอีกไม่เกินมูลค่ำ Line มูลค่ำน้ีจะอัพเดทแบบ Real-time 

• Credit Limit ส ำหรบับัญชีประเภท Cash Collateral หมำยถึง วงเงนิท่ีได้รบั

อนุมัติ สว่นบัญชีประเภท Cash Balance หมำยถึง วงเงนิท่ีท่ำนสำมำรถซื้อ

หลักทรพัย์ได้สูงสดุต่อวัน 

• Cash Balance มูลค่ำเงนิสดท่ีอยู่ในบัญชีของท่ำน ณ ขณะน้ัน มูลค่ำน้ีจะไม่

อัพเดทแบบ Real-time 

• Cash Available 

• Market Value มูลค่ำพอรต์ตำมรำคำตลำด 
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• Total Amount ต้นทุนรวมของพอรต์ 

• Unreal. ก ำไร/ขำดทุนโดยแสดงในรูปตัวเงนิและเปอรเ์ซ็นต์ 

• Total Asset มูลพอรต์ตำมรำคำตลำดรวมกับเงนิสดท่ีมีอยู่ 

สว่นท่ี 3 แสดงพอรต์กำรลงทุนของบัญชีท่ีเลือกประกอบด้วย Symbol, Actual, 

Available, Amount(cost), Mkt. Value, Unrealized, Unrealized(%), Avg. 

Cost, Market Price, Realized, Type 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย ซ้ือขำยแบบต้ังเงื่อนไข ดูรำยละเอียดและกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

2.2.2 Order Status แสดงสถำนะกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์ท่ีถูกจับคู่ในวันน้ันๆ 

 

สว่นท่ี 1 Account เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูพอรต์ โดยสำมำรถคลิก  

เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 
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สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกเพ่ือยกเลิกค ำสัง่ซ้ือขำย 

•  สำมำรถเลือกได้ว่ำจะดูเฉพำะค ำสัง่ซ้ือ(Buy) ค ำสัง่ขำย(Sell) 

หรอืท้ังหมด(All) 

•  สำมำรถเลือกได้ว่ำจะดูเฉพำะค ำสัง่ซ้ือขำยของหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

สว่นท่ี 3 แสดงสถำนะค ำสัง่ซ้ือขำยของบัญชีท่ีเลือก ประกอบด้วย Symbol, Side, 

Status, Volume, Matched, Price, Average, Order No., Time, Auto No., 

Cancelled Vol, Cancel Time 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดงรำยละเอยีดของ Order หรอื

แก้ไข/ยกเลิกค ำสัง่น้ันๆ 

 

2.2.3 Deal Summary แสดงข้อมูลค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีมีสถำนะจบัคู่ภำยในวันน้ันๆ พรอ้ม

สรุปข้อมูลกำรซื้อขำยต่อวัน 
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สว่นท่ี 1 Account เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูพอรต์ โดยสำมำรถคลิก  

เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

• Total Buy มูลค่ำซื้อหลักทรพัย์ 

• Total Sell มูลค่ำขำยหลักทรพัย์ 

• Net Receipt/Paid มูลค่ำซ้ือขำยสทุธิท่ีต้องได้รบั/ช ำระ 

สว่นท่ี 3 แสดงข้อมูลค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีมีสถำนะจับคู่ภำยในวันน้ันๆ ประกอบด้วย 

Symbol, Volume, Side, Price, Market Price, Amount, Total Fee และ Total 

Net 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดง Smart Shortcut เพ่ือสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำย ซ้ือขำยแบบต้ังเงื่อนไข ดูรำยละเอียดและกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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2.2.4 Overnight แสดงสถำนะกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์หลังตลำดปดิ 

 

สว่นท่ี 1 Account เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูพอรต์ โดยสำมำรถคลิก  

เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  สำมำรถเลือกได้ว่ำจะดูเฉพำะค ำสัง่ซ้ือ(Buy) ค ำสัง่ขำย

(Sell) หรอืท้ังหมด(All) 

•  สำมำรถเลือกได้ว่ำจะดูเฉพำะค ำสัง่ซ้ือขำยของหลักทรพัย์ท่ี

เลือก 

สว่นท่ี 3 แสดงสถำนะค ำสัง่ซ้ือขำยของบัญชีท่ีเลือก ประกอบด้วย Symbol, Side, 

Status, Volume, Matched, Price, Average, Order No., Time, Auto No., 

Cancelled Vol, Cancel Time 

Smart Shortcut สำมำรถกดท่ี Symbol ให้ระบบแสดงรำยละเอยีดของ Order หรอื

แก้ไข/ยกเลิกค ำสัง่น้ันๆ 



70 
 

 

 

2.3 Auto Trade ฟังก์ช่ัน Auto Trade เปน็ตัวช่วยท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสง่

ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์ โดยลกูค้ำจะต้องก ำหนดเงื่อนไขกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย

หลักทรพัย์ด้วยตัวเอง เม่ือรำคำหลักทรพัย์เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีลกูค้ำก ำหนด ระบบ

จะสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยเข้ำสูต่ลำดฯโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสยีเวลำน่ังเฝ้ำหน้ำจอ 

2.3.1 Auto Trade Status หน้ำจอแสดงสถำนะกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์ผ่ำน

ฟังก์ช่ัน Auto Trade 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Refresh เพ่ือเรยีกดูข้อมูลท่ี Update 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

•  เลือกบัญชีหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรใช้สง่ค ำสัง่ซ้ือขำย โดย

สำมำรถคลิก  เพ่ือดูเลขท่ีบัญชี 

•  วงเงนิในกำรซื้อขำย โดยจะแสดงตำมประเภทบัญชีท่ีเลือก 

บัญชีประเภท Cash Collateral และ Cash Balance 

o Line Available : วงเงนิคงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Balance : จ ำนวนเงนิสดท่ีคงท่ีคงเหลือจรงิในบัญชี 

o Credit Limit : วงเงนิสูงสุดท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Available : 

บัญชีประเภท Credit Balance 

o Line Available : วงเงนิคงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Excess Equity (EE) : สนิทรพัย์คงเหลือท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้

หลังหักเงนิประกัน 

o Credit Limit : วงเงนิสูงสุดท่ีสำมำรถสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยได้ 

o Cash Available : 

•  เลือกเพ่ือหยุดกำรท ำงำนของ Order ท้ังหมดท่ีต้ังไว้ 

•  เลือกเพ่ือดู Order ท่ีมี Status ตำมท่ีต้องกำร 
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•  เลือกเพ่ือดู Order ท่ีมี Condition ตำมท่ีต้องกำร 

สว่นท่ี 3 Auto Trade Status แสดงสถำนะค ำสัง่ซ้ือขำยผ่ำนฟังก์ช่ัน Auto Trade 

ประกอบด้วย 

 

• ปุม่ ON/OFF เพ่ือเปดิ/ปดิกำรท ำงำนของ Auto Order ท่ีต้ังไว้ 

• State แสดงสถำนะของ Auto Order ท่ีต้ังไว้ ประกอบด้วย 

1) Stopped หลังจำกท่ีต้ังเงื่อนไขไว้ ระบบจะแสดง Status เป็น Stopped 

ค ำสัง่จะยังไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ 

2) Running ค ำสัง่เข้ำไปในระบบเรยีบรอ้ย และอยู่ระหว่ำงรอกำรเข้ำเงื่อนไข 

3) Completed ค ำสัง่เข้ำเงื่อนไขและสำมำรถจับคู่ได้ท้ังหมดแล้ว 

4) Expired ค ำสัง่หมดอำยุและถูกยกเลิก 

• Side แสดงค ำสัง่ซ้ือ (Buy) หรอืขำย (Sell) 

• Symbol ช่ือย่อหลังทรพัย์ท่ีท ำกำรซ้ือขำย 

• Type แสดงประเภทของค ำสัง่ Auto Trade 

• Vol. แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรท ำกำรซ้ือ-ขำย 

• GTD วันหมดอำยุของค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆ 

• Price แสดงรำคำท่ีสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำย หำกรำคำหลักทรพัย์เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ี

ก ำหนด 
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กรณีท่ี Oder มี Status เป็น Stopped หำกกดท่ี  จะแสดงรำยละเอียดของค ำ

สัง่ซ้ือขำยน้ันๆเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

 

• Auto No. หมำยเลขของค ำสัง่ซ้ือขำยผ่ำนระบบ Auto Trade 

• Trigg. Criteria แสดงรำยละเอยีดเงื่อนไขของ Auto Trade แต่ละประเภท ณ 

เวลำน้ันๆ 

• Matched แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีสำมำรถจับคู่ได้ 

• ปุม่ Edit เลือกเพ่ือเปล่ียนแปลงค ำสัง่ซ้ือ-ขำยน้ันๆ 

• ปุม่ View เลือกเพ่ือดูรำยละเอียดของค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆ 

กรณีท่ี Oder มี Status เป็น Running หำกกดท่ี  จะแสดงรำยละเอียดของค ำ

สัง่ซ้ือขำยน้ันๆเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

 

• Auto No. หมำยเลขของค ำสัง่ซ้ือขำยผ่ำนระบบ Auto Trade 

• Trigg. Criteria แสดงรำยละเอยีดเงื่อนไขของ Auto Trade แต่ละประเภท ณ 

เวลำน้ันๆ 

• Matched แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีสำมำรถจับคู่ได้ 

• ปุม่ View เลือกเพ่ือดูรำยละเอียดของค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆ 
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กรณีท่ี Oder มี Status เป็น Expire และ Deleted หำกกดท่ี  จะแสดง

รำยละเอียดของค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

 

• Auto No. หมำยเลขของค ำสัง่ซ้ือขำยผ่ำนระบบ Auto Trade 

• Trigg. Criteria แสดงรำยละเอยีดเงื่อนไขของ Auto Trade แต่ละประเภท ณ 

เวลำน้ันๆ 

• Matched แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีสำมำรถจับคู่ได้ 

• ปุม่ View เลือกเพ่ือดูรำยละเอียดของค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆ 

• ปุม่ Delete เลือกเพ่ือลบค ำสัง่ซ้ือขำยน้ันๆ 

2.3.2 Add Auto Trade สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยแบบมีเงื่อนไข 
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Better Order  

เป็นกำรต้ังค่ำกำรสง่ค ำสัง่แบบก ำหนดรำคำท่ีจะซ้ือหรอืขำย โดยโปรแกรมจะลองสง่

ค ำสัง่ด้วยรำคำท่ีดีกว่ำหำกมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะได้รำคำท่ีดีกว่ำ และจะเปล่ียนรำคำ

เป็นรำคำท่ีซื้อหำกมีแนวโน้มว่ำรำคำได้ขยับไปในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง 

ตัวอย่ำงกำรท ำงำน 

ผู้ใช้งำนระบุจ ำนวนซ่ึงจะใช้เป็นตัวตรวจสอบว่ำจะเปล่ียนรำคำเม่ือใด ซ่ึงจะแทนค ำว่ำ 

Volume Threshold และรำคำท่ีจะซ้ือหรอืขำย โดยก ำหนดถึง 16.00 น. ซ่ึงในท่ีน้ี

จะใช้ค ำว่ำ Wait Until ยกตัวอย่ำงเช่น หำรำคำ Bid/Offer ของหุ้น  AAA เป็นดังน้ี 

 

ผู้ใช้งำนสง่ค ำสัง่ Buy หุ้น AAA ท่ีรำคำ 20.25 บำท จ ำนวน 20,000 หุ้น และ set 

volume threshold = 1.5 เท่ำ เม่ือระบบได้รบัค ำสัง่ดังกล่ำว จะสง่ค ำสัง่ซ้ือหุ้น AAA 

ท่ีรำคำ 20 บำท จ ำนวน 20,000 หุ้น ลองดูก่อน หำกมีกำร matched หมด หรอืถูก 

cancel ก่อน Auto Trade น้ีก็จะหยุดท ำงำน แต่หำก Volume ฝ่ังขำยท่ีรำคำ 

20.25 ลดลง เท่ำกับหรอืต่ำกว่ำ 30,000 ซ่ึงก็คือ order volume*volume 

threshold = 20,000*1.5 = 30,000 โปรแกรมจะเปล่ียนรำคำจำก 20 มำท่ี 20.25 

ทันที ในกรณีท่ี order ท่ีต้ังไว้ 20 บำท จะถูก match บำงสว่น เชน่ถูก match ไป 

10,000 volume ฝ่ังขำยท่ีจะใช้เป็นตัว trigger ว่ำจะเปล่ียนรำคำหรอืไม่ จะเท่ำกับ 

order volume unmatch*volume threshold = 10,000*1.5 = 15,000 ฉะน้ัน

หำก volume ฝ่ังขำยลดลงเหลือหรอืน้อยกว่ำ 15,000 โปรแกรมจะเปล่ียนรำคำ 

จำก 20 เป็น 20.25 ทันที  

ในทำงกลับกันถ้ำเป็นกำรขำยโปรแกรมก็จะ detect  volume และรำคำฝ่ังซ้ือก่อน

แล้วจะพยำยำมลองรำคำท่ีดีกว่ำ หำก volume ฝ่ังซ้ือลดลงน้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 

order volume unmatched*volume threshold ก็จะเปล่ียนรำคำเป็นรำคำท่ี

ต้ังใจขำยทันที 
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ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 1 เงื่อนไข คือเงื่อนไข One Triggers 

the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง Other Setting ซ่ึงจะแสดง

หน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอียดของ Auto Trade เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเป็นต้องเปน็

เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไขท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับ

เงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซื้อ เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย 

ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดย

หำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary Order) เปน็เงื่อนไข Better Order จะสำมำรถต้ังค่ำ

ชุดค ำสัง่ท่ี 2 (Secondary Order) ได้ตำมเงื่อนไขดังน้ี 

• Preset Order 

• Conditional Order 

• Trailing Stop Order 

• Schedule Order 

• Bracket Order 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Volume : จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือก

จ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำร 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• Price : รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือกรำคำหุ้น

ท่ีต้องกำร 

• Price Type : ส ำหรบัเลือกรูปแบบของรำคำท่ีจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำย มี

รำยละเอยีดดังน้ี 

o Limit สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำท่ีกรอกในช่อง Price 

• Vol. Threshold : ระบุจ ำนวนเพ่ือใช้เป็นตัวตรวจสอบว่ำจะเปล่ียนรำคำเม่ือใด 

• Est. Condition Vol. : แสดงจ ำนวนหุ้นเพ่ือใช้ตรวจสอบว่ำจะเปล่ียนรำคำ

เม่ือใด 

• Wait Until : ระบุเวลำเปล่ียนรำคำ กรณีท่ีค ำสัง่ยังไม่เข้ำเงื่อนไข เม่ือถึงเวลำท่ี

ก ำหนดระบบจะเปล่ียนรำคำให้อัตโนมัติ 

Preset Order 

เป็นรูปแบบกำรสง่ค ำสัง่โดยระบบจะสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยให้ทุกวัน จนกว่ำจะซื้อ-ขำย

หลักทรพัย์ได้ตำมรำคำและจ ำนวนท่ีก ำหนดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวอย่ำงกำรท ำงำนชอง Preset Order 

ผู้ใช้งำนสง่ค ำสัง่ซ้ือหุ้น AAA จ ำนวน 100,000 หุ้น ท่ีรำคำ 10.00 บำท โดยก ำหนด

วันท่ีสิน้สดุของค ำสัง่เป็นอีก 1 เดือนข้ำงหน้ำ วันแรกระบบจะสง่ค ำสัง่ซ้ือหุ้น AAA 
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จ ำนวน 100,000 หุ้น ท่ีรำคำ 10.00 บำท สมมติว่ำจบัคู่ได้ 12,000 หุ้น วันถัดไป

ระบบจะสง่ค ำสัง่ซ้ือหุ้น AAA จ ำนวน 88,000 หุ้น ท่ีรำคำ 10.00 บำท ซ่ึงหำกวันท่ี

สองยังจับคู่ได้ไม่หมดระบบก็จะสง่ค ำสัง่ท่ีเหลือให้ในวันถัดไปเรื่อยๆจนกว่ำจะได้

หลักทรพัย์ครบตำมรำคำและจ ำนวนท่ีก ำหนด หรอืจนกว่ำจะครบ 1 เดือน 

ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข Auto Cancel / Auto Change ผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนได้ว่ำ ณ 

วันท่ีค ำสัง่ Preset Order สิน้สดุ ระบบจะสง่ค ำสัง่ Cancel / Change ตำม

เวลำหรอื Market Status ท่ีก ำหนด 

2. เงื่อนไข One Triggers the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง 

Other Setting ซ่ึงจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอียดของ Auto Trade 

เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเปน็ต้องเปน็เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไข

ท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับเงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซ้ือ 

เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่

ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดยหำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary 

Order) เป็นเงื่อนไข Preset Order จะสำมำรถต้ังค่ำชุดค ำสัง่ท่ี 2 

(Secondary Order) ได้ตำมเงื่อนไขดังน้ี 

• Preset Order 

• Conditional Order 

• Trailing Stop Order 

• Bracket Order 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Volume : จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือก

จ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำร 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• Price : รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือกรำคำหุ้น

ท่ีต้องกำร 

• Price Type : ส ำหรบัเลือกรูปแบบของรำคำท่ีจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำย มี

รำยละเอยีดดังน้ี 
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o Limit สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำท่ีกรอกในช่อง Price 

o Last สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำล่ำสดุของหุ้นน้ันๆ 

• GTD : แสดงวันท่ีสิน้สดุของค ำสัง่น้ันๆ สำมำรถกด Dropdown เพ่ือเลือกวันท่ี

ต้องกำร หรอืคลิกเลือกจำกแถบ  

• Auto Order Set : ประกอบด้วย 

o None ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำน เลือก None คือจะไม่

เพ่ิมเงื่อนไขอีก 

 

o Auto Cancel ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ Auto 

Cancel ระบบจะ Cancel เงื่อนไขแรกให้อตัโนมัติ โดยระบุรำยละเอียด

ดังน้ี 

• Time ระบุเวลำท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ 

• Market Status ระบุว่ำจะยกเลิกค ำสัง่ช่วงไหน ประกอบด้วย 

ช่วง Pre Open1, Open1, Pre Open2, Open2 และ Pre 

Close 

 

o Auto Change ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก  หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ 

Auto Change ระบบจะ Change เงื่อนไขแรกให้อัตโนมัติ โดยระบุ

รำยละเอยีดดังน้ี 

• เวลำท่ีต้องกำร Chang Order 

Time : ระบุเวลำ 

Market : ระบุช่วง Market Status 
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• รำคำท่ีต้องกำร Change Order 

Limit : ระบุรำคำ 

Last : สง่ค ำสัง่เปน็รำคำล่ำสดุ 

 

Conditional Order  

เป็นกำรต้ังค่ำกำรสง่ค ำสัง่แบบก ำหนดจดุหรอืรำคำ (Trigger Price) ซ่ึงเม่ือรำคำ

ตลำดเขำเงื่อนไขท่ีก ำหนด ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข Auto Cancel / Auto Change ผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนได้ว่ำ ณ 

วันท่ีค ำสัง่ Preset Order สิน้สดุ ระบบจะสง่ค ำสัง่ Cancel / Change ตำม

เวลำหรอื Market Status ท่ีก ำหนด 

2. เงื่อนไข One Triggers the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง 

Other Setting ซ่ึงจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอียดของ Auto Trade 

เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเปน็ต้องเปน็เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไข

ท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับเงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซื้อ 

เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่

ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดยหำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary 

Order) เป็นเงื่อนไข Conditional Order จะสำมำรถต้ังค่ำชุดค ำสัง่ท่ี 2 

(Secondary Order) ได้ตำมเงื่อนไขดังน้ี 

• Conditional Order 

• Trailing Stop Order 

• Bracket Order 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Volume : จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือก

จ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำร 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• Price : รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือกรำคำหุ้น

ท่ีต้องกำร 

• Price Type : ส ำหรบัเลือกรูปแบบของรำคำท่ีจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำย  

มีรำยละเอียดดังน้ี 
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o Limit สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำท่ีกรอกในช่อง Price 

o Last สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำล่ำสดุของหุ้นน้ันๆ 

o Bid สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Bid 

o Offer สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Offer 

o MTL จับคู่กับค ำสัง่ด้ำนตรงข้ำมท่ีรำคำท่ีดีท่ีสุด หำกจับคู่ไม่หมดระบบ

จะสง่ค ำสัง่ให้ใหม่ในรำคำ Last Sale 

• Trigger Price : ก ำหนดรำคำเพ่ือเปรยีบเทียบกับเงื่อนไข 

• Trigger Cond : เงื่อนไขท่ีน ำไปใช้เปรยีบเทียบกัน Trigger Price 

o Last Price >= Trigger Price : กรณีรำคำ Last มำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

o Last Price <= Trigger Price : กรณีรำคำ Last น้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เขำ้สูร่ะบบ 

o Bid Price >= Trigger Price : กรณีรำคำ Bid มำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

o Bid Price <= Trigger Price : กรณีรำคำ Bid น้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

o Offer Price >= Trigger Price : กรณีรำคำ Offer มำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

o Offer Price <= Trigger Price : กรณีรำคำ Offer น้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 

Trigger ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

• GTD : แสดงวันท่ีสิน้สดุของค ำสัง่น้ันๆ สำมำรถกด Dropdown เพ่ือเลือกวันท่ี

ต้องกำร หรอืคลิกเลือกจำกแถบ  

• Auto Order Set : ประกอบด้วย 
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o None ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำน เลือก None คือจะไม่

เพ่ิมเงื่อนไขอีก 

 

o Auto Cancel ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ Auto 

Cancel ระบบจะ Cancel เงื่อนไขแรกให้อตัโนมัติ โดยระบุรำยละเอียด

ดังน้ี 

• Time ระบุเวลำท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ 

• Market Status ระบุว่ำจะยกเลิกค ำสัง่ช่วงไหน ประกอบด้วย 

ช่วง Pre Open1, Open1, Pre Open2, Open2 และ Pre 

Close 

 

o Auto Change ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ 

Auto Change ระบบจะ Change เงื่อนไขแรกให้อัตโนมัติ โดยระบุ

รำยละเอยีดดังน้ี 

• เวลำท่ีต้องกำร Chang Order 

Time : ระบุเวลำ 

Market : ระบุช่วง Market Status 

• รำคำท่ีต้องกำร Change Order 

Limit : ระบุรำคำ 

Last : สง่ค ำสัง่เปน็รำคำล่ำสดุ 
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Trailing Stop Order 

เป็นรูปแบบกำรสง่ค ำสัง่แบบกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรพัย์ ซ่ึงสำมำรถ

ก ำหนดกำรสง่ค ำสัง่ได้  2 รูปแบบ ดังน้ี 

• Trailing Amount (Spread) : ต้ังเป็น Spread หุ้น 

o กรณีสง่ค ำสัง่ซ้ือ : เม่ือรำคำขยับไปมำกกว่ำหรอืเท่ำกับเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูต่ลำด ยกตัวอย่ำงเช่น หุ้น  AAA รำคำ Last 

อยู่ท่ี 40 บำท ก ำหนด Trailing Amount ไว้ท่ี 4 Spread (2 บำท) เม่ือ

รำคำหุ้นข้ึนไปถึง 42 บำทหรอืมำกกว่ำ 42 บำท ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่

ซ้ือด้วยรำคำท่ีต้ังไว้เข้ำระบบทันที แต่หำก Last Price ขยับลงน้อยกว่ำ 

Last Price ในตอนท่ีสง่ค ำสัง่ออกไป (น้อยกว่ำ 40 บำท) ก็จะท ำให้รำคำ

เงื่อนไขลดลงตำมไป ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีจะท ำให้ซ้ือหุ้นด้วยรำคำท่ีต่ำลง 

o กรณีสง่ค ำสัง่ขำย : เม่ือรำคำลงมำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกับเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ระบบท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูต่ลำด ยกตัวอย่ำงเช่น หุ้น AAA รำคำ Last อยู่ท่ี 

40 บำท ก ำหนด Trailing Amount ไว้ท่ี 4 Spread (2 บำท) เม่ือรำคำ

หุ้นลงไปอยู่ท่ี 38 บำทหรอืต่ำกว่ำ 38 บำท ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ขำย

ด้วยรำคำท่ีต้ังไว้เข้ำระบบทันที แต่หำก Last Price ขยับสูงข้ึนมำกกว่ำ 

Last Price ในตอนท่ีสง่ค ำสัง่ออกไป (มำกกว่ำ 40 บำท) จะท ำให้รำคำ

เงื่อนไขเพ่ิมข้ึนตำมไป ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีจะท ำให้ขำยหุ้นด้วยรำคำท่ีสูงข้ึน 

• Trailing Amount (Percent) : ต้ังเปน็เปอรเ์ซ็นต์ 

o กรณีสง่ค ำสัง่ซ้ือ : เม่ือรำคำขยับไปมำกกว่ำหรอืเท่ำกับเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูต่ลำด ยกตัวอย่ำงเช่น หุ้น  AAA รำคำ Last 

อยู่ท่ี 40 บำท ก ำหนด Trailing Amount ไว้ท่ี 5% เม่ือรำคำหุ้นข้ึนไปถึง 

5% (20 บำท) หรอืมำกกว่ำ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือด้วยรำคำท่ีต้ังไว้

เขำ้ระบบทันที แต่หำก Last Price ขยับลงน้อยกว่ำ Last Price ในตอนท่ี
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สง่ค ำสัง่ออกไป (น้อยกว่ำ 40 บำท) ก็จะท ำให้รำคำเงื่อนไขลดลงตำมไป 

ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีจะท ำให้ซ้ือหุ้นด้วยรำคำท่ีต่ำลง 

o กรณีสง่ค ำสัง่ขำย : เม่ือรำคำลงมำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกับเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ระบบท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูต่ลำด ยกตัวอย่ำงเช่น หุ้น AAA รำคำ Last อยู่ท่ี 

40 บำท ก ำหนด Trailing Amount ไว้ท่ี 5% เม่ือรำคำหุ้นลงไปมำถึง 5% 

(2 บำท) หรอืต่ำกว่ำ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ขำยด้วยรำคำท่ีต้ังไว้เข้ำ

ระบบทันที แต่หำก Last Price ขยับสูงข้ึนมำกกว่ำ Last Price ในตอนท่ี

สง่ค ำสัง่ออกไป (มำกกว่ำ 40 บำท) จะท ำให้รำคำเงื่อนไขเพ่ิมข้ึนตำมไป 

ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีจะท ำให้ขำยหุ้นด้วยรำคำท่ีสูงข้ึน 

ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข Auto Cancel / Auto Change ผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนได้ว่ำ ณ 

วันท่ีค ำสัง่ Preset Order สิน้สดุ ระบบจะสง่ค ำสัง่ Cancel / Change ตำม

เวลำหรอื Market Status ท่ีก ำหนด 

2. เงื่อนไข One Triggers the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง 

Other Setting ซ่ึงจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอียดของ Auto Trade 

เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเปน็ต้องเปน็เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไข

ท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับเงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซ้ือ 

เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่

ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดยหำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary 

Order) เป็นเงื่อนไข Trailing Stop Order จะสำมำรถต้ังค่ำชุดค ำสัง่ท่ี 2 

(Secondary Order) เปน็เงื่อนไข Trailing Stop Order เท่ำน้ัน 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Volume : จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกด  เพ่ือเลือก

จ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำร 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• Price : รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ โดยจะมีให้เลือกดังน้ี 

o Last สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำล่ำสดุของหุ้นน้ันๆ 

o Bid สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Bid 

o Offer สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Offer 
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o MTL จับคู่กับค ำสัง่ด้ำนตรงข้ำมท่ีรำคำท่ีดีท่ีสุด หำกจับคู่ไม่หมดระบบ

จะสง่ค ำสัง่ให้ใหม่ในรำคำ Last Sale 

• Trailing Amount : รูปแบบกำรก ำหนดกำรสง่ค ำสัง่แบบกำรเปล่ียนแปลง

รำคำของหลักทรพัย์ ซ่ึงสำมำรถก ำหนดกำรสง่ค ำสัง่ได้ 2 รูปแบบดังน้ี 

o Trailing Amount (Spread) กำรต้ังในรูปแบบรำคำ 

o Trailing Amount (Percent)กำรต้ังในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Or Buy If / Or Sell If : เลือกเพ่ือระบุเงื่อนไขเพ่ิมเติม หำกยังไม่เข้ำเงื่อนไข

ท่ีต้ังไว้ข้ำงต้นแต่เข้ำเงื่อนไข Or Buy If / Or Sell If ก็จะสง่ค ำสัง่ซ้ือ/ขำย

ออกไปเช่นกัน 

o กรณีสง่ค ำสัง่ซ้ือ (Or Buy If) ก็จะต้องระบุเงื่อนไข 1st – 5th Bid <= 

Trigger Price  

o กรณีสง่ค ำสัง่ขำย (Or Sell If) ก็จะต้องระบุเงื่อนไข 1st – 5th Offer 

>= Trigger Price 

• GTD : แสดงวันท่ีสิน้สดุของค ำสัง่น้ันๆ สำมำรถกด Dropdown เพ่ือเลือกวันท่ี

ต้องกำร หรอืคลิกเลือกจำกแถบ  

• Auto Order Set : ประกอบด้วย 

o None ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำน เลือก None คือจะไม่

เพ่ิมเงื่อนไขอีก 

 

o Auto Cancel ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ Auto 

Cancel ระบบจะ Cancel เงื่อนไขแรกให้อตัโนมัติ โดยระบุรำยละเอียด

ดังน้ี 

• Time ระบุเวลำท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ 
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• Market Status ระบุว่ำจะยกเลิกค ำสัง่ช่วงไหน ประกอบด้วย 

ช่วง Pre Open1, Open1, Pre Open2, Open2 และ Pre 

Close 

 

o Auto Change ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ 

Auto Change ระบบจะ Change เงื่อนไขแรกให้อัตโนมัติ โดยระบุ

รำยละเอยีดดังน้ี 

• เวลำท่ีต้องกำร Chang Order 

Time : ระบุเวลำ 

Market : ระบุช่วง Market Status 

• รำคำท่ีต้องกำร Change Order 

Limit : ระบุรำคำ 

Last : สง่ค ำสัง่เปน็รำคำล่ำสดุ 

 

Schedule Order 

เป็นกำรต้ังค่ำกำรสง่ค ำสัง่แบบก ำหนดวันท่ีและเวลำ/Market Status ซ่ึงเม่ือถึงวันท่ี

ท่ีก ำหนด ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ 

ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข Auto Cancel / Auto Change ผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนได้ว่ำ ณ 

วันท่ีค ำสัง่ Preset Order สิน้สดุ ระบบจะสง่ค ำสัง่ Cancel / Change ตำม

เวลำหรอื Market Status ท่ีก ำหนด 
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2. เงื่อนไข One Triggers the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง 

Other Setting ซ่ึงจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอียดของ Auto Trade 

เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเปน็ต้องเปน็เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไข

ท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับเงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซ้ือ 

เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่

ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดยหำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary 

Order) เป็นเงื่อนไข Schedule Order จะสำมำรถต้ังค่ำชุดค ำสัง่ท่ี 2 

(Secondary Order) ได้ตำมเงื่อนไขดังน้ี 

• Conditional Order 

• Trailing Stop Order 

• Schedule Order 

• Bracket Order 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• ระบุเงื่อนไขกำรสง่ค ำสัง่ แบ่งเป็น Volume และ Amount 

o Volume เลือกท่ีจะสง่ค ำสัง่โดยระบุจ ำนวน จะต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 

• Volume จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• Price รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

o Amount เลือกท่ีจะสง่ค ำสัง่โดยระบุเป็นมูลค่ำ จะต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 

• Amount มูลค่ำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• Price Type โดยจะมีให้เลือกดังน้ี 

o Last สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำล่ำสดุของหุ้นน้ันๆ 

o Bid สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Bid 

o Offer สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Offer 

o MTL จับคู่กับค ำสัง่ด้ำนตรงข้ำมท่ีรำคำท่ีดีท่ีสุด หำกจับคู่ไม่

หมดระบบจะสง่ค ำสัง่ให้ใหม่ในรำคำ Last Sale 

• Schedule Date : ระบุวันท่ีต้องกำรให้สง่เข้ำสัง่เข้ำระบบ 

ระบุเวลำท่ีต้องกำรให้สง่ค ำสัง่เข้ำระบบ สำมำรถเลือกได้ดังน้ี 

o Time ระบุเวลำท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

o Market Status ระบุช่วง Market Status ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• Auto Order Set : ประกอบด้วย 

o None ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำน เลือก None คือจะไม่

เพ่ิมเงื่อนไขอีก 
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o Auto Cancel ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ Auto 

Cancel ระบบจะ Cancel เงื่อนไขแรกให้อตัโนมัติ โดยระบุรำยละเอียด

ดังน้ี 

• Time ระบุเวลำท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ 

• Market Status ระบุว่ำจะยกเลิกค ำสัง่ช่วงไหน ประกอบด้วย 

ช่วง Pre Open1, Open1, Pre Open2, Open2 และ Pre 

Close 

 

o Auto Change ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ 

Auto Change ระบบจะ Change เงื่อนไขแรกให้อัตโนมัติ โดยระบุ

รำยละเอยีดดังน้ี 

• เวลำท่ีต้องกำร Chang Order 

Time : ระบุเวลำ 

Market : ระบุช่วง Market Status 

• รำคำท่ีต้องกำร Change Order 

Limit : ระบุรำคำ 

Last : สง่ค ำสัง่เปน็รำคำล่ำสดุ 
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Bracket Order 

เป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรสง่ค ำสัง่แบบก ำหนดขอบเขต ซ่ึงผู้ใช้สำมำรถก ำหนด

ช่วงรำคำ สูง-ต่ำ ในกำรสง่ค ำสัง่ ซ่ึงเม่ือรำคำตลำดถึงระดับรำคำท่ีต้ังค่ำไว้ ระบบจะ

ท ำกำรสง่ค ำสัง่เข้ำสูร่ะบบ แบ่งเป็น 2 ช่วงรำคำดังน้ี 

• Upper Price : ขอบเขตบนของรำคำท่ีก ำหนด กรณีท่ีรำคำในตลำดถึงจดุท่ี

ก ำหนดไว้ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยเข้ำในตลำดทันที 

• Lower Price : ขอบเขตล่ำงของรำคำท่ีก ำหนด กรณีท่ีรำคำในตลำดถึงจดุท่ี

ก ำหนดไว้ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยเข้ำตลำดในทันที 

ท้ังน้ีผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้อีก 2 เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข Auto Cancel / Auto Change ผู้ใช้งำนสำมำรถต้ังเงื่อนได้ว่ำ ณ 

วันท่ีค ำสัง่ Preset Order สิน้สดุ ระบบจะสง่ค ำสัง่ Cancel / Change ตำม

เวลำหรอื Market Status ท่ีก ำหนด 

2. เงื่อนไข One Triggers the Other Orders ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิก On ท่ีช่อง 

Other Setting ซ่ึงจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุรำยละเอยีดของ Auto Trade 

เงื่อนไขท่ีสองโดยไม่จ ำเปน็ต้องเปน็เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขแรก  แต่เงื่อนไข

ท่ีสองจะ auto สง่ค ำสัง่ตรงข้ำมกับเงื่อนไขแรก คือหำกเงื่อนไขแรกเป็นกำรซ้ือ 

เงื่อนไขท่ีสองจะ auto แสดงเป็นกำรขำย ท้ังน้ีหำกเงื่อนไขแรกไม่สำมำรถจบัคู่

ได้ เงื่อนไขท่ีสองก็จะไม่ถูกสง่เข้ำไปในระบบ โดยหำกชุดค ำสัง่ท่ี 1 (Primary 

Order) เป็นเงื่อนไข Bracket Order จะสำมำรถต้ังค่ำชุดค ำสัง่ท่ี 2 

(Secondary Order) ได้ตำมเงื่อนไขดังน้ี 

• Conditional Order 

• Trailing Stop Order 
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กำรสง่ค ำสัง่จะประกอบด้วยรำยละเอียดดังน้ี 

• Side : เลือกว่ำจะ Buy/Sell 

• Symbol : ช่ือย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ 

• NVDR : เลือกเม่ือต้องกำรสง่ค ำสัง่ในรูปแบบของ NVDR 

• Volume : จ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ สำมำรถกดลูกศรข้ึน-ลง 

• Port : แสดงจ ำนวนหุ้นท่ีเลือกว่ำมีอยู่ในพอรต์จ ำนวนเท่ำไหร ่

• Price : รำคำหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรสง่ค ำสัง่ โดยจะมีให้เลือกดังน้ี 

o Last สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยตำมรำคำล่ำสดุของหุ้นน้ันๆ 

o Bid สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Bid 

o Offer สง่ค ำสัง่ซ้ือขำยด้วยรำคำ Best Offer 

o MTL จับคู่กับค ำสัง่ด้ำนตรงข้ำมท่ีรำคำท่ีดีท่ีสุด หำกจับคู่ไม่หมดระบบ

จะสง่ค ำสัง่ให้ใหม่ในรำคำ Last Sale 
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• Upper Price : ขอบเขตบนของรำคำท่ีก ำหนด กรณีท่ีรำคำในตลำดถึงท่ีจดุท่ี

ก ำหนดไว้ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยเข้ำในตลำดทันที 

• Lower Price : ขอบเขตล่ำงของรำคำท่ีก ำหนด กรณีท่ีรำคำในตลำดถึงท่ีจดุท่ี

ก ำหนดไว้ ระบบจะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซ้ือ-ขำยเข้ำในตลำดทันที 

• GTD : แสดงวันท่ีสิน้สดุของค ำสัง่น้ันๆ สำมำรถกด Dropdown เพ่ือเลือกวันท่ี

ต้องกำร หรอืคลิกเลือกจำกแถบ 

• Auto Order Set : ประกอบด้วย 

o None ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำน เลือก None คือจะไม่

เพ่ิมเงื่อนไขอีก 

 

o Auto Cancel ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ Auto 

Cancel ระบบจะ Cancel เงื่อนไขแรกให้อตัโนมัติ โดยระบุรำยละเอียด

ดังน้ี 

• Time ระบุเวลำท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ 

• Market Status ระบุว่ำจะยกเลิกค ำสัง่ช่วงไหน ประกอบด้วย 

ช่วง Pre Open1, Open1, Pre Open2, Open2 และ Pre 

Close 

 

o Auto Change ณ วันท่ีสิน้สดุเงื่อนไขแรก หำกผู้ใช้งำนเลือกค ำสัง่ 

Auto Change ระบบจะ Change เงื่อนไขแรกให้อัตโนมัติ โดยระบุ

รำยละเอยีดดังน้ี 

• เวลำท่ีต้องกำร Chang Order 
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Time : ระบุเวลำ 

Market : ระบุช่วง Market Status 

• รำคำท่ีต้องกำร Change Order 

Limit : ระบุรำคำ 

Last : สง่ค ำสัง่เปน็รำคำล่ำสดุ 
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3. Quote 

 

ประกอบไปด้วย 3 เมนูย่อย ดังน้ี 

1) Quote 

2) Watchlist 

3) Chart 
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3.1 Quote แสดงข้อมูลรำยละเอียดของหลักทรพัย์ท่ีสนใจรำยตัว 

3.1.1 Summary 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 
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• Detail ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ เม่ือ Touch 1 ครัง้ จะแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมของ

หลักทรพัย์น้ันๆ 

 

o Ce./Fl. รำคำสูงสดุ/ต่ำสุด ท่ีเป็นไปได้ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจในวันน้ันๆ 

o Open 1/2 รำคำเปิดช่วงเช้ำ/รำคำเปิดช่วงบ่ำย 

o Hi./Lo. รำคำสูงสุด/ต่ำสุด ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจในวันน้ันๆ 

o P/E (TTM.) ประมำณกำรอัตรำสว่นรำคำหุ้นหำรด้วยก ำไรสทุธิต่อหุ้น

ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

o P/BV (TTM.) ประมำณกำรอัตรำสว่นรำคำหุ้นหำรด้วยมูลค่ำตำมบัญชี

ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

o Yield (TTM.) ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

o Volume ปรมิำณกำรซ้ือขำยในวันน้ันๆของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

o P. Close รำคำปดิของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

o %Chg.1W เปอรเ์ซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลักทรพัย์ในรอบ 1 

สปัดำห์ 

o Avg. Price รำคำเฉล่ียของหลักทรพัย์ท่ีสนใจในวันน้ันๆ 

o Avg. Buy/Sell รำคำเฉล่ียซื้อ/ขำย ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจในวันน้ันๆ 

o 52W High/Low รำคำสูงสุด/ต่ำสุด  ในรอบ 52 สปัดำห์ 

สว่นท่ี 2 Mini Chart กรำฟแสดงกำรเคล่ือนไหวของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ แบ่งเปน็ 3 

Timeframe โดยจะแสดงรำคำ High และรำคำ Low ของแต่ละ Timeframe ด้วย 
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• Last 52W ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET ย้อนหลัง 52 สปัดำห์ โดยเม่ือเลือก

ท่ี Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 

 

• Last 30D ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET ย้อนหลัง 30 วัน โดยเม่ือเลือกท่ี 

Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 

 

• Today(5m) ดูกำรเคล่ือนไหวของดัชนี SET แบบ Real-time ภำยในวัน โดย

เม่ือเลือกท่ี Timeframe ท่ีต้องกำรจะสำมำรถขยำยกรำฟได้ 

 

สว่นท่ี 3 Bid Offer ของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ โดยระบบจะแสดงข้อมูล 5 Bids/5 

Offers 
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3.1.2 Ticker แสดงรำยกำรซ้ือขำยล่ำสดุของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 
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• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

สว่นท่ี 2 รำยกำรซื้อขำยของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

 

• Time เวลำท่ีมีกำรจบัคู่ซื้อขำยของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

• Side ประเภทของรำยกำรท่ีเกิดข้ึน หำกเปน็กำรซ้ือจะแสดงเป็น B หำกเปน็

กำรขำยจะแสดงเป็น S 

• Deal Vol. ปรมิำณกำรซ้ือขำยท่ีเกิดข้ึน 

• Last รำคำล่ำสดุของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 
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3.1.3 Signal แสดงข้อมูลสญัญำณทำงเทคนิคของแต่ละหลักทรพัย์  โดยเรยีงล ำดับ

ข้อมูลตำมเวลำท่ีเกิดสญัญำณ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 



104 
 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของดัชนีล่ำสดุ

เทียบกับดัชนีปดิของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจุดและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

สว่นท่ี 2 แสดงข้อมูลสญัญำณทำงเทคนิคของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ  โดยเรยีงล ำดับ

ข้อมูลตำมเวลำท่ีเกิดสญัญำณ 

 

• Time เวลำท่ีเกิดสญัญำณเทคนิค 

• Trend รูปแบบสญัญำณ หำกมีแนวโน้มข้ึน(Bull) จะแทนด้วยกระทิงสเีขียว 

หรอืหำกมีแนวโน้มลง(Bear) จะแทนด้วยหมีสแีดง 

• Signal Name ช่ือสญัญำณเทคนิคท่ีเกิดข้ึน 

• Signal Price รำคำท่ีเกิดสญัญำณเทคนิค 

3.1.4 Chart กรำฟแสดงควำมเคล่ือนไหวของรำคำหลักทรพัย์ 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของดัชนีล่ำสดุ

เทียบกับดัชนีปดิของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจุดและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 
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สว่นท่ี 2 Tools Bar 

•  สำมำรถเลือก Time Frame ของข้อมูลเปน็ Daily/ 

Weekly/ Monthly/ Quarterly/ Yearly/ Minute/ Tick ได้ 

•  เลือกเพ่ือต้ังค่ำกรำฟและ Indicator เพ่ิมเติม 

•  เลือกเพ่ือวำด/ลบ Trendline 

สว่นท่ี 3 พ้ืนท่ีแสดงกรำฟของหลักทรพัย์ท่ีสนใจและ Indicator ท่ีเลือก 

3.1.5 Daily สรุปข้อมูลสิน้วันย้อนหลังของหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 
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•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

สว่นท่ี 2 แสดงข้อมูลย้อนหลังของหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

• Date วันท่ี 

• Open รำคำเปดิของหลักทรพัย์น้ันๆ 

• High รำคำสูงสดุของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ ณ วันน้ันๆ 

• Low รำคำต่ำสดุของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ ณ วันน้ันๆ 

• Close รำคำปดิของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ ณ วันน้ันๆ 

• Change ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำย ณ วันน้ันๆเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำรก่อน

หน้ำ 

• Change(%) ผลต่ำงของรำคำซื้อขำย ณ วันน้ันๆเทียบกับรำคำปดิวันท ำกำร

ก่อนหน้ำ โดยแสดงผลในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ 

• Volume ปรมิำณกำรซ้ือขำยของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ ณ วันน้ันๆ 

• Value(K) มูลค่ำกำรซ้ือขำยของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ ณ วันน้ันๆ 

 

 

 

 



108 
 

3.1.6 News แสดงข่ำวท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 
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สว่นท่ี 2 แสดงข่ำวท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรพัย์ท่ีเลือก โดยสำมำรถเปล่ียนภำษำโดย

เลือกภำษำไทย/ภำษำอังกฤษได้ 

3.1.7 Financial แสดงข่ำวท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Search Symbol ค้นหำชื่อย่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรดูรำยละเอียด 

•  Memo เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  Watchlist เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 
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• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

สว่นท่ี 2 รำยละเอยีดข้อมูลพ้ืนฐำนของหลักทรพัย์ท่ีเลือก 

• Fin. Hilights แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกับหลักทรพัย์รำยปี โดยเรยีงล ำดับ

จำกปีล่ำสดุย้อนหลังไป 5 ปี เช่น สนิทรพัย์ หน้ีสนิ ทุน รำยได้ ก ำไรสุทธิ ฯลฯ 

 

• Fin. Summary แสดงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรพัย์รำยไตรมำส โดยเรยีงล ำดับ

จำกไตรมำสล่ำสุดย้อนหลังไป 8 ไตรมำสหรอืสูงสดุ 2 ปี แบ่งตำมหัวข้อหลักได้

ดังน้ี Fin. Performance, Profitability, Debt Ratio 
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3.2 Watchlist สำมำรถติดตำมข้อมูลหลักทรพัย์ได้แบบ Real-time 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Edit Watchlist แก้ไขช่ือ/ล ำดับกลุ่มหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 Watchlist Group คลิกเลือกกลุ่ม Watchlist ท่ีต้องกำรดูข้อมูล Real-

time โดยสำมำรถ Swipe ไปด้ำนซ้ำยเพ่ือดูกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีกลุ่ม Watchlist ได้

สูงสุด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 25 หลักทรพัย์ (ไม่รวม Portfolio, History, Ranking) 

สว่นท่ี 3 แสดงขอ้มูล Real-time ของหลักทรพัย์ในกลุ่มท่ีสนใจ 
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• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน รำคำท่ีคิดว่ำจะเปน็

รำคำเปดิ/ปดิ (Proj. Price) ผลต่ำงของดัชนีล่ำสดุเทียบกับดัชนีปิดของวันท ำ

กำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำกำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วย

เป็นล้ำนบำท 

• เม่ือคลิก  จะแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติมของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

 

กำรเพ่ิม/แก้ไขรำยช่ือหลักทรพัย์ในกลุ่ม Watchlist 

สำมำรถเพ่ิม/แก้ไขรำยช่ือหลักทรพัย์ในกลุ่ม Watchlist ได้โดยคลิก 

 จะปรำกฎหน้ำ Edit Watchlist 
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• พิมพ์ชื่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำรท่ีช่อง  แล้วคลิก

ชื่อหุ้นท่ีปรำกฎด้ำนล่ำง รำยชื่อก็จะไปอยู่ท่ีด้ำนขวำมือ 

• หำกต้องกำรลบหลักทรพัย์จำกกลุ่มให้คลิกท่ี  หรอื  เพ่ือลบรำยชื่อ

หลักทรพัย์ท้ังหมด 
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3.3 Chart แสดงข้อมูลย้อนหลังของหลักทรพัย์/ดัชนีท่ีสนใจในรูปแบบกรำฟ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

• Symbol แสดงรำคำหลักทรพัย์ล่ำสุดพรอ้มแท่งเทียน ผลต่ำงของรำคำล่ำสุด

เทียบกับรำคำปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำท้ังในรูปแบบจดุและเปอรเ์ซ็นต์ มูลค่ำ

กำรซื้อขำยภำยในวัน หน่วยเปน็ล้ำนบำท 

•  เลือกเพ่ือกรอกชื่อหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมบันทึกข้อควำมบนหลักทรพัย์ท่ีต้องกำร 

•  เพ่ิมหลักทรพัย์ท่ีเลือกไว้ใน Watchlist 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

• Signal แสดงเม่ือเกิดสญัญำณทำงเทคนิค 

สว่นท่ี 2 Toolbar ประกอบด้วย 
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•  แสดง Timeframe ของกรำฟวำ่เป็น Day, Week, 

Month, Year, minute, tick 

•  Setting เม่ือคลิกจะแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

o  เลือกเพ่ือต้ังค่ำ Indicator ต่ำงๆ 

o  เลือกเพ่ือเขำ้สูห่น้ำ Multi Chart 

o  เลือกเพ่ือดูกรำฟรำยวันของหลักทรพัย์ท่ีสนใจ 

o  เลือกเพ่ือเพ่ิม/ลด Indicator 

•  คลิกเพ่ือแสดง Drawing Tools 

สว่นท่ี 3 แสดงกรำฟของหลักทรพัย์ท่ีสนใจและ Indicator ท่ีเลือกไว้ 

 

กำรเพ่ิมและต้ังค่ำ Indicators 

1. คลิกท่ี  โดยจะแสดงเมนูย่อย 4 เมนู 

 



116 
 

2. คลิกท่ี  จะปรำกฎรำยชื่อ Indicators ข้ึนท่ีด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ หำกต้องกำร

ให้แสดงข้อมูลจะต้องใสเ่ครื่องหมำยถูกท่ีหน้ำชื่อ โดยแบ่งเป็น 

• Price Indicator คือ Indicator ท่ีอยู่ในหน้ำต่ำงเดียวกันกับรำคำ 

• Side Indicator คือ Indicator ท่ีอยู่คนละหน้ำต่ำงกับรำคำ 

 

3. หำกต้องกำรต้ังค่ำ Indicators คลิกท่ี  และเลือก Indicator โดยแบ่งเปน็ 

• Chart Type ต้ังค่ำประเภทกรำฟ ส ีขนำด ของรำคำหลักทรพัย์ 

• Overlays ต้ังค่ำ Indicator ท่ีอยู่ในหน้ำต่ำงเดียวกันกับรำคำ 

• Indicators ต้ังค่ำ Indicator ท่ีอยู่คนละหน้ำต่ำงกับรำคำ 

 



117 
 

 

 

กำรเพ่ิมและต้ังค่ำ Trend Line 

1. คลิกท่ี  จะแสดงเครื่องมือส ำหรบักำรวำด Trend Line ท่ีด้ำนขวำของหน้ำจอ 
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2. หำกต้องกำรต้ังค่ำ Trend Line คลิกท่ี  และเลือก Trend จำกน้ันเลือก 

Trend Line ท่ีต้องกำรต้ังค่ำ 
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4. Strategy 

 

ประกอบไปด้วย 3 เมนูย่อย ดังน้ี 

1) My Strategy 

2) BLS Strategy 

3) Strategy Builder 
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4.1 My Strategy ติดตำมกลยุทธ์ท่ีสรำ้งไว้ ค้นหำรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข 

รวมถึง Backtesting ได้สูงสดุ 50 วัน 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2  ค้นหำ Strategy ท่ีต้องกำรโดยพิมพ์ชื่อ 

Strategy ในช่อง Search Strategy 

สว่นท่ี 3 ประกอบด้วย 

•  แสดงจ ำนวน Strategy ท่ีมีอยู่ 



121 
 

•  คลิกเพ่ือเลือก Strategy Group ท่ีต้องกำร หรอืเลือก All เพ่ือ

แสดงรำยชื่อ Strategy ท้ังหมด 

•  คลิกเพ่ือเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผล 

 

สว่นท่ี 4 แสดงรำยชื่อ Strategy ท่ีมีอยู่ โดยจะแสดงผลกำรค้นหำในปัจจุบันว่ำมีก่ี

หลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขและวันท่ีเริม่สรำ้ง Strategy หำกคลิกท่ี  จะปรำกฎเมนู

เพ่ิมเติม 

 

• Change Strategy Name เปล่ียนชื่อ Strategy ท่ีเลือก 

• Move Strategy Group ย้ำย Strategy ท่ีเลือกไปไว้ใน Group อื่น 

• Edit Strategy แก้ไข Condition ของ Strategy ท่ีเลือก 

• Delete Strategy ลบ Strategy ท่ีเลือก 
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เม่ือคลิกท่ีชื่อ Strategy ท่ีต้องกำร โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของ Strategy 

โดยแบ่งเป็น 

1. Results แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ เวลำน้ันๆ รวมถึง

แสดงวัน เวลำ ท่ีเข้ำเงื่อนไข 

•  คลิกเพ่ือเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผล 
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•  คลิกเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข โดยสำมำรถคลิกท่ีชื่อ

หลักทรพัย์ด้ำนซ้ำยมือเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

•  คลิกเพ่ือเพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขไว้ใน Watchlist 

•  คลิกเพ่ือค้นหำหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไขใหม่ 
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สว่นท่ี 2 แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข เม่ือคลิก  จะแสดง Mini Chart ของ

หลักทรพัย์น้ันๆ และ Smart Shortcut เพ่ือสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ซ้ือขำยแบบต้ังเงื่อนไข ดู

รำยละเอยีดและกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

 

2. Backtesting ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  เลือกวันท่ีท่ีต้องกำรเริม่ต้นทดสอบกลยุทธ์ และ

ระบุจ ำนวนวันท่ีท ำกำรทดสอบ 

•  แสดงกำรต้ังค่ำเพ่ิมเติม โดยสำมำรถระบุเวลำท่ีเริม่ทดสอบและ

ก ำหนด Timeframe เป็น วัน (D), ช่ัวโมง (H), นำที (M)  

สว่นท่ี 2 แสดงรำยงำนกำรทดสอบกลยุทธ์ 

• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบกรำฟ โดยน ำผลตอบแทนของพอรต์จ ำลอง 

(แทนด้วยกรำฟสแีดง) เปรยีบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนี SET (แทนด้วย

กรำฟสเีขียว) และผลตอบแทนของดัชนี mai (แทนด้วยกรำฟสขีำว) 

 

• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบตำรำง 

 

o P/L (%) แสดงก ำไร/ขำดทุนในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ หำกลงทุนตำมพอรต์

จ ำลองต้ังแต่วัน/เวลำท่ีเลือก ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

o Win (%) โอกำสในกำรได้ก ำไร (%) 

o All Stock จ ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำ ท่ีท ำกำร

ทดสอบ 
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o Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Unchg. จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำปดิของวัน

ท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Loser จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• เม่ือคลิก  จะแสดงรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำท่ีก ำหนด 

และก ำไร/ขำดทุน (%) 

 

3. Condition แสดงเงื่อนไขของกลยุทธ์ท่ีเลือก 
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4.2 BLS Strategy กลยุทธ์ส ำเรจ็รูปท่ี BLS จดัท ำข้ึนเพ่ือเปน็แนวทำงให้ผู้ใช้งำน

สำมำรถน ำเอำกลยุทธ์ มำปรบัเปล่ียนและสรำ้งเป็นกลยุทธ์ของตนเองได้ 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2  ค้นหำ Strategy ท่ีต้องกำรโดยพิมพ์ชื่อ 

Strategy ในช่อง Search Strategy 

สว่นท่ี 3 ประกอบด้วย 

•  แสดงจ ำนวน Strategy ท่ีมีอยู่ 
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•  คลิกเพ่ือเลือก Strategy Group ท่ีต้องกำร หรอืเลือก All เพ่ือ

แสดงรำยชื่อ Strategy ท้ังหมด 

•  คลิกเพ่ือเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผล 

 

สว่นท่ี 4 แสดงรำยชื่อกลยุทธ์ท่ี BLS จัดท ำข้ึน โดยจะแสดงผลกำรค้นหำในปัจจบัุน

ว่ำมีก่ีหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขและวันท่ีเริม่สรำ้ง Strategy 

•  คลิกเพ่ือ Save กลยุทธ์ไว้ใน My Strategy 

•  คลิกเพ่ือ Save เปน็ Favorite 

 

เม่ือคลิกท่ีชื่อ Strategy ท่ีต้องกำร โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของ Strategy 

โดยแบ่งเป็น 
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1. Results แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ เวลำน้ันๆ รวมถึง

แสดงวัน เวลำ ท่ีเข้ำเงื่อนไข 

•  คลิกเพ่ือเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผล 
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•  คลิกเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข โดยสำมำรถคลิกท่ีชื่อ

หลักทรพัย์ด้ำนซ้ำยมือเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

•  คลิกเพ่ือเพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขไว้ใน Watchlist 

•  คลิกเพ่ือค้นหำหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไขใหม่ 



131 
 

สว่นท่ี 2 แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข เม่ือคลิก  จะแสดง Mini Chart ของ

หลักทรพัย์น้ันๆ และ Smart Shortcut เพ่ือสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ซ้ือขำยแบบต้ังเงื่อนไข ดู

รำยละเอยีดและกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

 

2. Backtesting ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง 
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สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  เลือกวันท่ีท่ีต้องกำรเริม่ต้นทดสอบกลยุทธ์ และ

ระบุจ ำนวนวันท่ีท ำกำรทดสอบ 

•  แสดงกำรต้ังค่ำเพ่ิมเติม โดยสำมำรถระบุเวลำท่ีเริม่ทดสอบและ

ก ำหนด Timeframe เป็น วัน (D), ช่ัวโมง (H), นำที (M)  

สว่นท่ี 2 แสดงรำยงำนกำรทดสอบกลยุทธ์ 

• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบกรำฟ โดยน ำผลตอบแทนของพอรต์จ ำลอง 

(แทนด้วยกรำฟสแีดง) เปรยีบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนี SET (แทนด้วย

กรำฟสเีขียว) และผลตอบแทนของดัชนี mai (แทนด้วยกรำฟสขีำว) 

 

• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบตำรำง 

 

o P/L (%) แสดงก ำไร/ขำดทุนในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ หำกลงทุนตำมพอรต์

จ ำลองต้ังแต่วัน/เวลำท่ีเลือก ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

o Win (%) โอกำสในกำรได้ก ำไร (%) 

o All Stock จ ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำ ท่ีท ำกำร

ทดสอบ 
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o Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Unchg. จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำปดิของวัน

ท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Loser จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• เม่ือคลิก  จะแสดงรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำท่ีก ำหนด 

และก ำไร/ขำดทุน (%) 

 

3. Condition แสดงเงื่อนไขของกลยุทธ์ท่ีเลือก 

 



134 
 

4.3 Strategy Builder สรำ้งกลยุทธ์ในแบบท่ีต้องกำร จำก Indicators ท้ัง 

Technical และ Fundamental กว่ำ 400 ตัว พรอ้ม Backtesting สูงสดุ 50 วัน 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  Message แจ้งทุกข้อมูลส ำคัญ เช่น รำยกำรซ้ือขำยท่ีได้รบักำรจบัคู่ หรอื

ค ำสัง่ซ้ือขำยท่ีสง่เข้ำตลำดหลักทรพัย์ด้วยฟังก์ช่ัน Auto Trade และข่ำวสำร

ด้ำนกำรลงทุน 

•  คลิกเพ่ือแก้ไข/ลบ Strategy Group 

•  Market ทำงลัดเขำ้สูเ่มนูภำพรวมของตลำดหลักทรพัย์ 

สว่นท่ี 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

• Edit แก้ไข/เพ่ิม เงื่อนไขท่ีต้องกำร 

• Search แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข ณ เวลำท่ีค้นหำ 

• Backtesting แสดงผลกำรทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง 
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สว่นท่ี 3 แสดงรำยละเอียดของแต่ละเมนูย่อย 

 

กำรสรำ้ง Strategy 

 

1. ต้ังช่ือ Strategy ใหม่ หรอืสำมำรถเรยีก Strategy เดิมท่ีมีอยู่แล้วโดยคลิกท่ี  

2. เพ่ิมเงื่อนไขท่ีต้องกำร โดยคลิกท่ี  เพ่ือเลือกเงื่อนไขท่ีต้องกำร 

ท้ัง Technical และ Fundamental หรอืหำกต้องกำรลบเงื่อนไขออกให้คลิกท่ี  

3. ก ำหนดเงื่อนไขของกลยุทธ์ โดยคลิกท่ี  สำมำรถใสว่งเล็บ หรอืเชื่อมเงื่อนไข

ด้วย And และ Or 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ค้นหำหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  แสดงจ ำนวนหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ เวลำน้ันๆ รวมถึง

แสดงวัน เวลำ ท่ีเข้ำเงื่อนไข 

•  คลิกเพ่ือเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผล 
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•  คลิกเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข โดยสำมำรถคลิกท่ีชื่อ

หลักทรพัย์ด้ำนซ้ำยมือเพ่ือดูกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 

 

•  คลิกเพ่ือเพ่ิมรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขไว้ใน Watchlist 

•  คลิกเพ่ือค้นหำหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไขใหม่ 

สว่นท่ี 2 แสดงรำยชื่อหลักทรพัย์ท่ีเขำ้เงื่อนไข เม่ือคลิก  จะแสดง Mini Chart ของ

หลักทรพัย์น้ันๆ และ Smart Shortcut เพ่ือสง่ค ำสัง่ซ้ือขำย ซ้ือขำยแบบต้ังเงื่อนไข ดู

รำยละเอยีดและกรำฟของหลักทรพัย์น้ันๆ 
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ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง (Backtesting) 

 

สว่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

•  เลือกวันท่ีท่ีต้องกำรเริม่ต้นทดสอบกลยุทธ์ และ

ระบุจ ำนวนวันท่ีท ำกำรทดสอบ 

•  แสดงกำรต้ังค่ำเพ่ิมเติม โดยสำมำรถระบุเวลำท่ีเริม่ทดสอบและ

ก ำหนด Timeframe เป็น วัน (D), ช่ัวโมง (H), นำที (M)  

สว่นท่ี 2 แสดงรำยงำนกำรทดสอบกลยุทธ์ 

• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบกรำฟ โดยน ำผลตอบแทนของพอรต์จ ำลอง 

(แทนด้วยกรำฟสแีดง) เปรยีบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนี SET (แทนด้วย

กรำฟสเีขียว) และผลตอบแทนของดัชนี mai (แทนด้วยกรำฟสขีำว) 
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• แสดงผลกำรทดสอบในรูปแบบตำรำง 

 

o P/L (%) แสดงก ำไร/ขำดทุนในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต์ หำกลงทุนตำมพอรต์

จ ำลองต้ังแต่วัน/เวลำท่ีเลือก ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

o Win (%) โอกำสในกำรได้ก ำไร (%) 

o All Stock จ ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำ ท่ีท ำกำร

ทดสอบ 

o Gainer จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Unchg. จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยเท่ำกับรำคำปดิของวัน

ท ำกำรก่อนหน้ำ 

o Loser จ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำเงื่อนไขท่ีมีรำคำซ้ือขำยต่ำลงเม่ือเทียบกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

• เม่ือคลิก  จะแสดงรำยช่ือหลักทรพัย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข ณ วันท่ี/เวลำท่ีก ำหนด 

และก ำไร/ขำดทุน (%) 
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5. BLS 

 

ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังน้ี 

1) BLS Service 

2) Change Password & PIN 
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5.1 BLS Service บรกิำรสว่นเพ่ิมพิเศษแบบครบเครื่องด้วย 5 ประเภทบรกิำร  

กับ 12 เมนู 

 

PRE-TRADE 

• Stock Signals : ค้นหำสญัญำณซ้ือขำยทำงเทคนิคตลอดท้ังวัน 

• iChannel : เสริฟ์ทุกข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรลงทุน พรอ้มถ่ำยทอดสดสูมื่อท่ำน 

• Research : พบบทวิเครำะห์ท่ีถูกต้อง แม่นย ำ ทันต่อเหตุกำรณ์ ครอบคลุมทุก

ข้อมูลส ำคัญ 

TRADE 

• iAlgo : ระบบสง่ค ำสัง่ซ้ือขำยหลักทรพัย์อัตโนมัติด้วยชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร ์

• Ranking : ดูอันดับหลักทรพัย์ท้ังตลำดไม่ว่ำจะเป็น Most Active Value, 

Most Active Volume, Top Gainer, Top Loser เป็นต้น 

POST-TRADE 

• iTracker : ตัวช่วยสรุปและวิเครำะห์ผลกำรลงทุน 
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• Consolidated Report : รำยงำนสรุปกำรลงทุนทุกสนิทรพัย์ท่ีมำรวมไว้ท่ี

เดียว 

• E-Documents : ตรวจสอบเอกสำรยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ออนไลน์ 24 

ช่ัวโมง 

SERVICES 

• Deposit : บรกิำรแจ้งฝำกเงนิแบบออนไลน์ 

• Withdraw : บรกิำรแจ้งถอนเงนิแบบออนไลน์ 

• Transfer : บรกิำรโอนเงนิระหว่ำงพอรต์ 

KNOWLEDGE 

• Courses : ขุมควำมรูด้้ำนกำรลงทุนออนไลน์พรอ้มคอรส์สมัมนำท่ีน่ำสนใจ 

• FAQ : สำรพันปัญหำ ค้นหำค ำตอบได้ท่ีน่ี 
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5.2 Change Password & PIN เปล่ียนรหัส Password หรอืรหัสประจ ำตัวซ้ือขำย 

โดยจะแสดงหน้ำต่ำงใหม่เพ่ือให้กรอก Password/PIN ปัจจุบัน และต้ังใหม่ 

 

 


