
DCA Order  

 

DCA Order หรือ Dollar Cost Average เป็นฟังก์ชั�นในโปรแกรมสตรีมมิ�งที�ใช้สาํหรับการออมหุ้น โดยจะเป็น

การทยอยซื �อหุ้นอตัโนมตัิ ซึ�งนักลงทนุสามารถเลอืกได้ว่าจะออมเป็นรายสปัดาห์ หรือรายเดือน  

ลักษณะการทํางานของ DCA Order 

1. เป็นการสง่คําสั�งซื �อขายลว่งหน้าโดยสามารถกําหนดให้ซื �อได้ รายเดือน รายสปัดาห์ 

- รายเดือน เลอืกวนัที� 1,5,15,25 (เลอืกได้แค่ 1 วนัเท่านั �น) 

- รายสปัดาห์เลอืกวนัจนัทร์ ถงึวนัศกุร์ (เลอืกได้ 1 วนัเท่านั �น) 

2. ระยะเวลาการลงทนุ  

-      หากเลอืกลงทนุเป็นรายเดือนสามารถกําหนดได้ไม่เกิน 1 ปี คือ 3,6,12 เดือน (เลอืกได้แค่ 1 ช่วงเวลา

เท่านั �น) 

- หากเลอืกลงทนุเป็นรายสปัดาห์สามารถกําหนดได้ไม่เกิน 4 เดือน คือ 4,8,12,16  สปัดาห์ (เลอืกได้แค่ 

1 ช่วงเวลาเท่านั �น) 

3. ช่วงเวลาที�ส่งออร์เดอร์ : ช่วงเช้าหรือบ่าย (เลอืกได้แค่ 1 ช่วงเวลาเท่านั �น) 

4. การ Change เงื�อนไขทําได้โดยการ Cancel และสง่ใหม่ 

5. ก่อนสง่คําสั�งซื �อระบบจะแจ้งเตือนโดยการสง่ e-mail และ Notification ให้นกัลงทนุทราบก่อน 3 วนั 

6. ออร์เดอร์ที�สง่วนันี � จะมีผลในวนัทําการถดัไป 

7. วนัที�สง่คําสั�งซื �อหากตรงกบัวนัหยุดระบบจะทําการสง่ในวนัถดัไป 

8. ราคาที�ใช้ส่งออร์เดอร์คือราคา MP-MTL หลงัจากเกิด Deal แรกของช่วงเช้าหรือบ่าย เช่น ราคาเปิดอยู่ที� 20 บาท 

แล้วขณะนั �น Bid อยู่ที� 21 Offer อยู่ที� 22 ออร์เดอร์ก็จะสง่ที�ราคา 22 บาท 

9. ตอนสง่คําสั�งซื �อขายจะสง่เป็น Board Lot หากออร์เดอร์ไหนคํานวณมาแล้วไม่เป็น Board Lot ก็จะไม่สง่ให้ (ไม่เกิน 

10 ล้านหุ้น) ถ้าระบบคํานวณมาแล้วได้เป็น Odd lot ระบบจะไม่สง่คําสั�งซื �อให้ 

10. ระบบจะส่งคําสั�งซื �อโดยคิดรวม Price, Volume, Commission (0.257% เสมอ) และ vat ไม่เกินมูลค่าที�ลกูค้า

กรอก 

11. ช่วงเย็นระบบจะมีการรายงานผลของสถานะของคําสั�งซื �อขายผ่าน E-mail และ Notification เช่น สถานะ 

Matched, P-Matched และ Expired  



12. หากระบบมีปัญหา ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน E-mail และ Notification ให้ลกูค้าตรวจสอบสถานะ DCA Order 

13. หากมีกรณีเปลี�ยนชื�อหุ้น หรือ การเปลี�ยนแปลงที�ทําให้หุ้นออกจาก List ที�อนญุาตให้ทํา DCA Order ระบบจะทํา

การ Cancel และส่ง E-mail และ Notification 

14. DCA Order ที�ตั �งไว้จะถกูยกเลกิอัตโนมตัิหากเกิดกรณีดงันี � 

- หุ้นมีการเปลี�ยนชื�อ 

- โบรกเกอร์มีการเปลี�ยนแปลงไม่อนุญาตให้ซื �อหุ้นนั �นหลงัจากที�ได้ตั �ง DCA Order ไปแล้ว 

15. มีฟังก์ชั�น Back Test เป็นการจําลองการลงทนุแบบ DCA Order ที�ลกูค้ากําหนดโดยใช้ข้อมูลของหุ้นย้อนหลงั และ

ระบบจะแจ้งผลตอบแทนที�เกิดขึ �นในอดีตให้ลกูค้าทราบ เพื�อเป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจ 

 

ข้อจาํกัดของ DCA 

1. 1 user สามารถสง่คําสั�งซื �อขายได้ไม่เกิน 5 ออร์เดอร์ (รวมทกุบญัช)ี 

2. ไม่สามารถตั �งออร์เดอร์ที�มีชื�อหุ้นซํ �ากนัได้ แม้จะเป็นคนละเงื�อนไข 

3. สามารถสง่คําสั�งซื �อหุ้นในกลุม่ SET 100 เท่านั �น 

4. การสง่คําสั�งซื �อขายในแต่ละออร์เดอร์เริ�มต้นที� 2,000 -  500,000 บาท  

5. การ Cancel ออร์เดอร์ที�ตั �งไว้สามารถทําได้โดยลกูค้า หรือ เจ้าหน้าที�ที�สามารถเข้าเว็บไซต์ Broker Admin ได้

เท่านั �น 

6. บน iPpad จะขึ �นใช้งานได้ภายใน Q3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีส่งคําสั� งซื �อ DCA Order ผ่านโปรแกรมสตรีมมิ�ง 

1. คลกิที�เมน ูDCA Order  

หน้าจอกรณีส่งคําสั�งซื �อบนเครื�อง PC 

 

 หน้าจอกรณีส่งคําสั�งซื �อบน Smart Phone 

 

2. Check box และคลกิ accept เพื�อยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ 

 

 



3. หน้าจอแสดงที� tab Place Order เลอืกเลขที�บัญชีที�ต้องการทําการส่งคําสั�งซื �อ 

 

 
 

 

4. คลกิที� Add or Edit Symbol เพื�อเลอืกหุ้นที�ต้องการสง่คําสั�งซื �อ 

 

 

 



5. ทําการ check box หน้าหุ้นที�ต้องการสง่คําสั�งซื �อ (นกัลงทนุสามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ตวั สงูสดุ 5 ตวั ในกรณีที�

ต้องการส่งคําสั�งซื �อให้มีเงือนไขแบบเดียวกนั) และคลกิที�ปุ่ ม Done 

 

 

6. ใสจ่ํานวนเงินที�ต้องการลงทนุในแต่ละครั �งต่อหุ้น 

 

 
 

 

 



7. เลอืกความถี�และระยะเวลาที�ต้องการออม 

- ความถี�ในการออม 

 รายเดือน 

เลอืกให้ซื �อหุ้นทุกเดือน โดยเลอืกวนัที�จะซื �อได้เป็น 1, 5, 15, 25 

 
 

 รายสปัดาห์ 

เลอืกให้ซื �อหุ้นทุกสปัดาห์ โดยเลอืกวนัที�ต้องการจะซื �อเป็น วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนั

พฤหสับดี และวนัศกุร์ 

 
 

 เลอืกเวลาวา่จะซื �อหุ้นตอนเปิดตลาดเช้า หรือตอนเปิดตลาดบ่าย 

 เลอืกช่วงระยะเวลาที�ต้องการออม 

 รายเดือน 

3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 

 
 

 รายสปัดาห์ 

4 สปัดาห์, 8 สปัดาห์, 12 สปัดาห์, 16 สปัดาห์ 

 



8. ใส ่pin code และคลกิที� Place Order  

 

 

9. หน้าจอแสดง pop up รายละเอียดของคําสั�งซื �อ เพื�อทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนทําการสง่คําสั�งซื �อและคลิกที�ปุ่ ม 

Confirm Order  

 

 
 

 

 

 

 

 



เพิ�มเติมคําอธิบายรายละเอียดของคําสั� งซื �อ 

สั�งซื �อหุ้น    : AMATA 

จํานวนเงินลงทนุในแต่ละครั �ง : 5,000 บาท 

ความถี�และระยะเวลาในการออม : ซื �อทกุเดือนและซื �อทุกวนัที� 1 เดือน  

    : ซื �อตอนเปิดตลาดเช้า  

    : ซื �อติดต่อกนั 3 เดือน 

สั�งซื �อหุ้น    : AOT 

จํานวนเงินลงทนุในแต่ละครั �ง : 10,000 บาท 

ความถี�และระยะเวลาในการออม : ซื �อทกุเดือนและซื �อทุกวนัที� 1 เดือน  

    : ซื �อตอนเปิดตลาดเช้า  

    : ซื �อติดต่อกนั 3 เดือน 

สิ�งที�ระบบทํา 

ระบบจะทําการสง่คําสั�งซื �อหุ้น  AMATA ทกุเดือนเดือนละ 5,000 บาท และทําการสง่คําสั�งซื �อหุ้น AOT ทกุเดือน 

เดือนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทั �งสิ �น 45,000 บาท โดยจะทําการส่งคําสั�งซื �อทุกวนัที� 1 ของทุกเดือนในตอนตลาด

เปิดเช้า ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

ตัวอย่างการส่งคําสั� งซื �อขายและการจบัคู่   

ในวนัที� 1 หุ้น AMATA ราคา 8.00 บาท ด้วยเงินลงทนุ 5,000 บาท ระบบจะส่งคําสั�งซื �อ 600 หุ้น (โดยคํานวณจาก

ราคาหุ้นข้างต้นและรวมค่าคอมมิชชั�นที� 0.257% และเมื�อคําสั�งซื �อหุ้นถกูจบัคู่แล้วชําระค่าหุ้นรวมค่าคอมมิชชั�นตาม

จริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างหน้าจอ DCA Order Status  

 

 
 

 

Symbol   : ชื�อหุ้น 

Amount (Per Time) : จํานวนเงินที�ต้องการลงทนุในแต่ละครั �ง 

Frequency  : ความถี�ในการออม 

Time   : ช่วงเวลาในการซื �อ 

End Date  : วนัที�สิ �นสดุการลงทนุ 

Status    : สถานะของออร์เดอร์โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 Waiting หมายถึง ระบบได้รับ DCA Order ที�ตั �งไว้แล้ว และกําล’ัรอให้

ถงึเงื�อนไขที�ตั �ง 

 Activating หมายถงึ order ที�ตั �งไว้เริ�มมี Active Transaction ที�ตรง

ตามเงื�อนไขที�ท่านตั �งไว้แล้วบางสว่น 

 Done หมายถงึ order ได้รับการ Activated ครบทกุ Transaction 

  Cancelled หมายถงึ order นั �นถกูยกเลกิทั �งหมดโดยผู้ใช้งาน หรือ

ระบบยกเลกิให้โดยอตัโนมตัิ เช่น การเปลี�ยนแปลงลงชื�อย่อหุ้น หรือโบรก

เกอร์มีการเปลี�ยนแปลงหุ้นที�อนญุาตให้สง่คําสั�ง  

 P-Cancelled/Partially-Cancelled หมายถงึ ออร์เดอร์นั �นถกูยกเลิก 

โดยนกัลงทนุหรือระบบซึ�งมีบาง Transaction ที� Activated order 

แล้ว 



วิธีการยกเลิกคําสั� งซื �อ 

1. คลกิที�ปุ่ ม Cancel  

 
 

2. ใส ่pin code และคลกิที�ปุ่ ม Confirm Order 

 

 

 

3. คลกิที�ปุ่ ม OK 

 

 
  

 

 

 

 

 



4. Check ที�ออร์เดอร์ Status จะเปลี�ยนเป็น Cancelled (กรณีที�ยงัไม่มี Transaction ไหน Activated) หรือ

เปลี�ยนเป็น P-Cancelled (กรณีที�มี Transaction  Activated ไปแล้ว) 

 

 
 

 

วิธีการดูรายละเอียดของ DCA Order  

 

1. คลกิที� Detail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  หน้าจอและความหมายของรายละเอียด 

 
 

 

DCA No.  :  เลขที�ออร์เดอร์ 

Account No. : เลขที�บญัชีที�สง่คําสั�ง 

Entry Date   : วนัที�ทําการส่งคําสั�งซื �อ 

Symbol  : ชื�อหุ้น 

Amount  : จํานวนเงินที�ลงทนุในแต่ละครั �ง 

Frequency  : ความถี�ในการออม 

Time  : ช่วงเวลาในการซื �อ 

Duration Date : ระยะเวลาในการออม 

No. of Transaction : จํานวน Transaction 

Status  : สถานะออร์เดอร์ 

Meaning  : ความหมายของสถานะออร์เดอร์ 

Cancel   : ID ของผู้ยกเลกิคําสั�ง 

Cancel Date (Time) : วนัและเวลาที�มีการสง่คําสั�งยกเลิก 

Avg Price  : ราคาเฉลี�ยของหุ้น 

Volume  : จํานวนหุ้นที�แมทช์ 

 

 

 



 
 

Details  : รายละเอียดของแต่ละ Transaction 

DCA No.  :  เลขที� Transaction 

Effective Date : วนัที�ระบบส่งคําสั�งซื �อ 

Status  : สถานะของ Transaction โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 Waiting หมายถึง Transaction ยงัไม่ถึงเงื�อนไขที�จะสง่คําสั�งเข้าระบบ 

  Activated หมายถงึ Transaction ถกูสง่เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

 Cancelled หมายถงึ Transaction นั �นถกูยกเลกิโดยผู้ ใช้งาน หรือระบบ

ยกเลกิให้โดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี�ยนแปลงลงชื�อย่อหุ้น หรือโบรกเกอร์

มีการเปลี�ยนแปลงหุ้นที�อนุญาตให้สง่คําสั�ง  

 Rejected หมายถงึ Transaction ที�ไม่สามารถสง่คําสั�งเข้าระบบได้ 

เนื�องจากพบความผิดปกติ เช่น วงเงินไม่พอ 

 Expired หมายถงึ Transaction ที�ไม่สามารถสง่คําสั�งเข้าระบบได้ 

เนื�องจากหุ้นที�ท่านเลอืกสง่คําสั�งไม่มีการจบัคู่ ตามช่วงเวลาที�กําหนด 

หมายเหตุ : หากต้องการดูความหมายของสถานะ สามารถคลิกได้ที� Status Meaning  

 

 

 

 

 



Back testing   

 Back testing  คือการจําลองผลออมหุ้นแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นในอดีต โดยนักลงทนุสามารถเลอืกหุ้นที�

สนใจ, จํานวนเงินลงทนุต่อครั �ง, ความถี� และระยะเวลาที�ลงทุน เพื�อที�จะดวู่าหากมีการลงทนุในลกัษณะนี � จะมีผลกําไร, 

ขาดทนุ  หรือได้รับเงินปันผลจากข้อมลูย้อนหลงัได้ 

 วิธีใช้งานเมนู Back testing 

1. คลกิที�เมน ูBack testing 

 

 

2. ใสช่ื�อหุ้น, จํานวนเงิน, ความถี� และระยะเวลาในการลงทนุ และกดปุ่ ม View Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ตวัอย่างหน้าจอ  

 
 

คําอธิบาย 

 
 

Capital Gain (Baht)  : กําไรที�จะได้รับ เทียบต้นทนุกบัราคาปิดหุ้นในวนัทําการก่อนหน้า 

Dividend Received (Baht) : เงินปันผลที�จะได้รับ 

 



 
 

Details   : รายละเอียด 

Period   : ช่วงระยะเวลาที�ลงทนุ 

Date   : วนัที�ที�จําลองซื �อหุ้นทกุๆ เดือนหรือสปัดาห์เข้าตลาด 

No. of Transactions  : จํานวนคําสั�ง (order) ทั �งหมดที�สง่ 

Total volume  : จํานวนหุ้นทั �งหมดที�ซื �อ 

Investment Cost  : ต้นทนุ 

Cost Amount (Baht)  : เงินลงทนุทั �งหมด 

Avg Cost (Baht)  : ราคาต้นทนุเฉลี�ยของหุ้นที�ซื �อ 

Market Value  : มลูค่าของการลงทนุ 

Market Value (Baht) : มลูค่าในตลาดของหุ้นที�เลอืกซื �อ 

EOD Price (Baht)  : ราคาปิดของหุ้นในวนัทําการก่อนหน้า (End Of Day Price)  

 

 

 

 

 

 



 
 

Win Rate                                 : โอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนในอัตราต่างๆ หากลงทนุทกุเดือนเป็น

เวลา 1 ปี 

Probability Rate  : โอกาสที�จะได้รับผลตอบแทน 

% Capital Gain  : กําไร/ขาดทนุ (%) 

% Average Capital Gain : %กําไร/ขาดทนุเฉลี�ยต่อปีหากลงทนุทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ย้อนหลงั 

Average Dividend Received  : เงินปันผลเฉลี�ยต่อปี หากลงทนุทกุเดือน เดือนละ 1 ล้านบาท เป็น

เวลา 1 ปีย้อนหลงั 


