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Program efin Trade Plus HD for iPad 

 

โปรแกรม efin Trade Plus HD for iPad เป็นโปรแกรมส าหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market พัฒนาขึ้นโดย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งรองรับทั้ง iPhone และ iPad ท าให้ Application มีความโดด
เด่น ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ รูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่ครบถ้วน ท าให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของภาวะตลาด ราคาหุ้น แบบเรียลไทม์ พร้อมท้ังส่งค าสั่งซื้อขายได้ทันท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน  

 
เคร่ือง iPad ที่สามารถใช้งานได้  

✓ เครื่อง iPad ที่มี Firmware version ตั้งแตเ่วอร์ช่ัน 7.0 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware Version ของเครื่องได้  
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. เข้าไปท่ี Settings 
2. เข้าเมนู General เลือก About 
3. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดเวอร์ช่ันของเครื่อง 

✓ สามารถใช้งาน  App Store ได้  
✓ สามารถเชื่อมต่อ Internet ได ้

 
วิธีการติดต้ังโปรแกรม 
ท่านสามารถ Download โปรแกรม efin Trade Plus HD for iPad จาก App Store ผ่านเครื่อง iPad โดย 

✓ Search หาช่ือโปรแกรม “efin Trade Plus HD” จาก App Store และเลือก Download เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 
 

✓ เมื่อท าการ ตดิตั้งเสร็จจะเห็น icon                         ที่หน้าจอ Tablet 
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Login ( หน้าจอเข้าสู่โปรแกรม ) 
ขั้นตอนในการเข้าสูโ่ปรแกรม efin Trade Plus HD for iPad  

 
 

1.  ใส่ Username ของลูกค้า 
2.  ใส่ Password ของลูกค้า 
3.  เลือก Broker ของลูกค้า 
4.  เลือกการจ า Username ตามบรษิัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าใช้งาน 

หมายเหตุ หากท าการใส่ Username หรือ Password ไม่ถูกต้องโปรแกรมจะไม่จ า Username นั้นๆ จนกว่าจะ
ด าเนินการ Login ส าเร็จ 
5.  กดปุ่ม Login เพื่อท าการเข้าสูโ่ปรแกรม efin Trade Plus HD for iPad 
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ฟังก์ชั่นของโปรแกรม efin Trade Plus HD (iPad) 
 

 
 

เมนูจะอยูด่้านล่างของหน้าจอ ประกอบไปด้วยเมนูหลักดังน้ี 
1.  My List หน้าจอติดตามสภาวะของตลาด  
2.  Bids   หน้าจอแสดง Best Bid/Offer 
3.  Summary  จะประกอบด้วย 4 หน้าจอ 

-  Stock in Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน) 

-  Sale by Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่างๆ) 

-  Sale by Time (รายการซื้อขายตามเวลา) 

-  View Odd Lot (หน้าจอแสดงปริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น)   
4.  Market แสดงภาพรวมของตลาด 
5.  Buy/Sell หน้าจอท่ีใช้ส าหรับส่งค าสั่งซื้อ/ขาย รองรับทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ ์
6.  Auto Trade หน้าจอการส่งค าสั่งแบบ Auto โดยก าหนดเง่ือนไขไว้ล่วงหน้า 
7.  Portfolio แสดงข้อมูล Portfolio ของลูกค้า รองรับทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ ์

-  Portfolio (ประเมินผลก าไร / ขาดทุน) 

-  Holdings Chart (กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น)  

-  Credit (หลกัทรัพย์ในพอร์ต) 
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-  Total Realize / Profit (ผลก าไร / ขาดทุนตามจริง) 

-  Confirm Summary (สรุปรายการซื้อ / ขายของลูกค้าตามหุ้นท่ีจบัคู่ได้) 
   Portfolio Management แสดงข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นในพอร์ทและประเมินความเสีย่งในด้าน 

- F-Score Analysis ประเมินความเสี่ยงด้านปจัจัยพื้นฐานจากค่า F-Score 

- Beta Analysis ประเมินความเสีย่งด้านการเคลื่อนไหวของราคาเทียบกับ SET 
8. Graph  ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ/ขาย หุน้  
9. Finance หน้าจอส าหรับแสดงงบการเงินอยา่งย่อ 
10. News  หน้าจอส าหรับติดตามข่าวสาร 
11. Notification  รองรับการแจ้งเตือนราคาได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 
12. More  ส าหรับแสดงเมนูเพิ่มเติม หรือ จัดการเมนตู่างๆ ในหน้าจอเดยีว 
13. Logout      ออกจากระบบ 
14. Intelligent      สามารถสั่งการฟังก์ช่ันไดม้ากมายเพียงปุ่มเดียว 
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My List (หน้าจอติดตามสภาวะตลาด) 
 
แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย เพื่อให้

ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันท าการก่อน เพื่ อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล  แสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูล Index Bar รวมถึงแสดง Market Status ของตลาดแบบเรียลไทม ์

กรณีหุ้น 

 
 
กรณีอนุพันธ์ 

 
 
ข้อมูลของ SET Index จะประกอบไปด้วย  

▪ Index   คือ SET Index ของ SET 
▪ Change  คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
▪ %Change คือ การเปลี่ยนแปลงของ SET เทียบกับเมื่อวาน 
▪ Value   คือ มูลค่าการซื้อขายของ SET  
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ข้อมูลของ Futures / Options จะประกอบไปด้วย  
▪ TFEX Vol  คือ จ านวนสัญญาทั้งหมดที่จับคู่ของ Futures 
▪ OI / Deal (Open Interest / Deal ของ TFEX ทั้งหมด)  

➢ OI  คือ จ านวนสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดของ TFEX 
➢ Deal  คือ จ านวนครั้งท่ีจับคู่ทั้งหมดของ TFEX 

▪ Option Vol  คือ จ านวนสัญญาทั้งหมดที่จับคู่ของ Option 
▪ OI (Open Interest ของ Option) คือ จ านวนสัญญาที่เปิดอยู่ทัง้หมดของ Option 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์
 

 
 
 

ส าหรับใส่ช่ือย่อ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
 

Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์  
Avg (Average)   คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน 
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Volume   คือ จ านวน  Volume ที่มีการเสนอซื้อ/เสนอขายของ Bid และ Offer 
OpnV (Open Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ตอนตลาด Open  
BuyV (Buy Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
SellV (Sell Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขาย 
Prev    คือ ราคาปิดตลาดของวันท าการก่อนหน้า 
High   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายสูงสุดของวันท าการ 
Low   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายต่ าสุดของวันท าการ 
IM%   คือ อัตราการกู้ยมืเริม่ต้น 
Par   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
Prj.Cls   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 
Flag   คือ เครื่องหมายที่ตดิบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
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H/L 52w                  คือ ราคาสูงสดุในรอบ 52 สัปดาห ์/ ราคาต่ าสุดในรอบ 52 สัปดาห ์
C/F  คือ ราคาที่สูงสดุที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น / ราคาที่ต่ าสดุที่สามารถท า

การซื้อขาย ได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Open1/2                       คือ ราคาเปดิของวัน ภาคเช้า / ราคาเปิดของวัน ภาคบ่าย 
Prj.Vol   คือ จ านวนที่คาดว่าจะเกดิการจบัคู่ตอนตลาดเปดิ 
Expire   คือ วันหมดอายุของหุ้น Warrant 

หมายเหตุ  ถ้าเป็น Front FreeWill จะไม่แสดง IM% แต่แสดงเป็นราคา Par แทน 
 

ข้อมูลการซ้ือขายล่าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)  
B/S (Buy / Sell)  คือ Side ที่เกิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Volume   คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของหลกัทรัพย์นั้นๆ 
Price   คือ ราคาทีเ่กิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Time   คือ เวลาที่เกิดการจับคู่ ณ เวลานัน้ๆ 
Main Deals   คือ จ านวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก   
Main Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Main Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานหลัก 
Biglot Deals   คือ จ านวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานใหญ่  
Biglot Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานใหญ่ 
Biglot Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานใหญ ่

 
ส่วนที่ 3 

แสดงข้อมูลราคา ช่ือย่อ ที่ท่านสนใจ(Favorites) , %CMPR และ Ranking ต่างๆ ได้แก่ Most Active Value, Volume, 
Top Gainer, Top Loser และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ บนตลาดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์  
ส าหรับเลือกกลุ่มข้อมูลทีต่้องการดู ซึ่งแสดงผลได้ 9 แบบ 
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✓ My Port   แสดงหุ้นหรืออนุพันธ์ใน Port แตล่ะบัญชี 
✓ Favorites  เป็นหน้าจอแสดงหลักทรัพย์ทีผู่้ใช้ท าการ Save ไว้มี ท้ังหมด 5 Favorites 
✓ SET   สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer, Loser, Benefit,  
    Turnover, Ticker SET และ Sector ต่างๆ โดยเรยีงตามตัวอักษร 
✓ MAI   สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer, Loser และ Sector  
    ต่างๆ โดยเรียงตามตัวอักษร 
✓ Futures   สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser, Most Swing  
    และ Underlying ต่างๆ โดยเรียงตามตัวอักษร 
✓ Options   สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Value, Gainer, Loser, Most Swing  
✓ Warrant   สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer และ Loser 
✓ Derivative Warrant สามารถเลือก Most Active Value, Most Active Volume, Gainer และ Loser 

   (เฉพาะบล. AIRA, ASP, LHsec, Yuanta, Nomura และ MBKET) 
✓ %CMPR   ส าหรับดูหุ้นที่มีความผดิปกติเชิงปริมาณ เมื่อเทียบกับการซื้อขายเมือ่ 5 วันท่ีผ่านมา 

 
โดยจะประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

Symbol   คือ ช่ือย่อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์ 
Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า  
   (สามารถกดสลับท่ี Title Bar) 
%Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 
    (สามารถกดสลับท่ี Title Bar) 
PO (PrjOpen)   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปดิ (สามารถกดสลับท่ี Title Bar) 
PC (PrjClose)   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด (สามารถกดสลับท่ี Title Bar) 
Avg (Average)   คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน (สามารถกดสลับท่ี Title Bar)  
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขาย 
Volume   คือ ปริมาณทีเ่กิดการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นๆ 
%Bid   คือ เปอร์เซ็นต์ของการเสนอซื้อ 
Acc Val   คือ Accumulate Value มูลคา่ซือ้ขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับท่ี Title Bar)  
Acc Vol                คือ Accumulate Volume ปรมิาณซื้อขายสะสมในระหว่างวัน (สามารถกดสลับท่ี Title Bar)
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การเพิ่มช่ือหลักทรัพย์ในกลุ่ม Favorites 

 

1. เลือกเมน ูSelection เป็น Favorites จะสามารถเลือกเมนูย่อย ได้ 1-5 Favorites ให้ท าการเลือก Favorites ที่ต้องการ 
 

 
 

2. จากนั้นให้ท าการใส่ชื่อหุ้นหรืออนุพันธท์ี่ต้องการโดยการ แตะบริเวณคอลมัน์ Symbol ในแถวที่ต้องการใส่ชื่อหุ้น  
จากนั้นจะมีกล่องให้ใส่ Symbol ที่ต้องการแล้วกด Return โดยจะมี Auto Fill Symbol เพื่อใหส้ะดวกในการหาหุ้น  
ดังรูป 
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3. เมื่อท าการใส่ชื่อช่ือหุ้นหรืออนุพันธ์  เสร็จจะไดด้ังรูป 

 
 
 
 
 
 
การแก้ไขชื่อหุ้นหรืออนุพนัธ ์

1. แตะตรงช่ือ Symbol ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นใส่ชื่อหุ้นหรืออนุพันธท์ี่ต้องการ แล้วกด Return 
 
การลบชื่อหุ้นหรืออนุพนัธ ์

1. แตะตรงแถวท่ีต้องการลบ ดังรูป 
 

 
 

2. จากนั้นกดปุ่ม            เพื่อท าการลบ เมื่อลบเสร็จจะได้ดังรูป 
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การแสดงผลข้อมูล %CMPR 

 
รายละเอียดข้อมูลของ %CMPR 

AVG Val5   คือ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วันของหุ้นตัวนั้นๆ 
Trade Volume   คือ ปริมาณการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆ 
%CMPR    คือ % Compare ระหว่าง AVG Vol 5 กับ Trade Volume  
Prev   คือ ราคาปิดตลาดของวันท าการก่อนหน้า 
Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Chg    คือ สัดส่วนราคาปัจจบุันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาปิดวันกอ่นหน้า 
% Chg    คือ สัดส่วนราคาปัจจบุันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาปิดวันกอ่นหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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Bids (ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายที่ดีที่สุด 5 อันดับ) 
 

แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ/เสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหุ้นและอนุพันธ์ได้ 6 ตัวพร้อมๆ กันโดยผู้ใช้งานสามารถ
เลือกหุ้นและอนุพันธ์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองจาก Favorites 1-5 และ แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 สามารถเลือกให้ Bids แสดงข้อมูลตาม Favorites ที่เลือก โดยกดที่ปุ่ม  
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลของหุ้นและอนุพันธ์ที่เลือกไว้ โดยจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้
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กรณีหุ้น 

 
 

Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change  คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์  
Avg (Average)  คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน 
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Volume   คือ จ านวน Volume ที่มีการเสนอซื้อ/เสนอขายของ Bid และ Offer 
OpnV (Open Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ตอนตลาด Open  
BuyV (Buy Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
SellV (Sell Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขาย 
Prev   คือ ราคาปิดตลาดของวันท าการก่อนหน้า 
High   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายสูงสุดของวันท าการ 
Low   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายต่ าสุดของวันท าการ 
IM%   คือ อัตราการกู้ยมืเริม่ต้น 
Par   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
Prj.Cls   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 
Flag   คือ เครื่องหมายที่ตดิบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR 
H/L 52w                  คือ ราคาสูงสดุในรอบ 52 สัปดาห ์/ ราคาต่ าสุดในรอบ 52 สัปดาห ์
C/F คือ ราคาที่สูงสดุที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น / ราคาที่ต่ าสดุที่สามารถท า

การซื้อขาย ได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Open1/2  คือ ราคาเปิดของวัน ภาคเช้า / ราคาเปิดของวัน ภาคบ่าย 
Prj.Vol   คือ จ านวนที่คาดว่าจะเกดิการจบัคู่ตอนตลาดเปดิ 
Expire   คือ วันหมดอายุของหุ้น Warrant 
หมายเหตุ ถ้าเป็น Front FreeWill จะไม่แสดง IM% แต่แสดงเป็นราคา Par แทน 
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ข้อมูลการซ้ือขายล่าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)  

B/S (Buy / Sell)  คือ Side ที่เกิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Volume   คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของหลกัทรัพย์นั้นๆ 
Price   คือ ราคาที่เกิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ  
Time   คือ เวลาที่เกิดการจับคู่ ณ เวลานัน้ๆ 

 

กรณีอนุพันธ์ 

 
Last  คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change  คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change  คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 
Avg (Average)  คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันนั้น 
Bid  คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Offer  คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Volume  คือ จ านวน Volume ที่มีการเสนอซื้อ / เสนอขายของ Bid และ Offer 
Avg (Average)  คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ย 
Open (Open Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ตอนตลาด Open  
Long (Buy Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
Short (Sell Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขาย 
OI (Open Interest ของ Futures)  คือ จ านวนสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดของ Futures 
P.Settle (Previous Settlement) คือ ราคาปิดของวันท าการก่อนหน้า 
Settlement  คือ ราคาที่มีการ Settlement ทกุวัน 
High  คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายมากท่ีสงูที่สุด 
Low  คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายมากท่ีต่ าที่สุด 
Ceiling  คือ ราคาที่สูงสดุที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Floor  คือ ราคาที่ต่ าสุดที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Basis  คือ ค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Last กับค่า Index ของ SET50 
Open1/2/3  คือ ราคาเปิดของวัน ภาคเช้า / ภาคบ่าย / ภาคค่ า 
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ข้อมูลการซ้ือขายล่าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)  

B/S (Buy / Sell)  คือ Side ที่เกิดการจับคู่ของอนุพันธ์นั้นๆ 
Volume  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของอนุพันธ์นั้นๆ 
Price  คือ ราคาที่เกิดการจับคู่ของอนุพันธ์นั้นๆ  
Time  คือ เวลาที่เกิดการจับคู่ ณ เวลานัน้ๆ 
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Summary (ตราสารในแต่ละกลุ่ม) 
หน้าจอ Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพยไ์ด้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี ้
▪  Stock in Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน) 
▪  Sale by Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่างๆ) 
▪  Sale by Time (รายการซื้อขายตามเวลา) 
▪ View OddLot (รายการข้อมลูของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น) 

 

✓ Stock In Play (ช่วงราคาพ้ืนจนถึงราคาเพดาน) 
แสดงหน้าจอราคา (Price) ตั้งแต่ราคาพื้นจนถึงราคาเพดานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะแสดงราคาเสนอซื้อและเสนอ

ขายที่ดีที่สุด (Best Bid, Best Offer) 5 อันดับไว้ว่าอยู่ที่ ณ ราคาใด, และแสดงปริมาณการซื้อ/ขายที่เกิดขึ้นว่ามีการจับคู่
ได้กี่รายการด้วย โดยแยกเป็นรายการที่เกิดจากเคาะซื้อ หรือรายการเกิดจากการเคาะขาย สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหุ้นและ
อนุพันธ์ โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

 
 

Deals  คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ของฝั่งซื้อท่ีราคานั้นๆ 
BuyVol (Buy Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
BidVol (Bid Volume)  คือ ปริมาณเสนอซื้อท่ีราคานั้นๆ 
Price  คือ ราคาที่สามารถซื้อขายไดโ้ดยเรียงจากราคา Ceiling ถึง Floor 
OfferVol (Offer Volume) คือ ปริมาณทีเ่สนอขาย ที่ราคานั้นๆ 
SellVol (Sell Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขายท่ีราคานั้นๆ 
Deals  คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ของฝั่งขายที่ราคานั้นๆ 
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# (Deal รวมฝั่งซื้อ)   คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ฝั่งซือ้ท้ังหมดของ Symbol นั้นๆ 
%BuyVol  คือ เปอร์เซ็นการซื้อเมื่อเทียบกบัปริมาณซื้อขายทั้งหมด 
%SellVol  คือ เปอร์เซ็นการขายเมื่อเทียบกับปริมาณซื้อขายทั้งหมด 
# (Deal รวมฝั่งขาย)  คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ฝั่งขายทั้งหมดของ Symbol นั้นๆ 

 
✓ Sale By Price (รายการซ้ือขายท่ีราคาต่างๆ) 

แสดงการซื้อ/ขายหลักทรัพย์หนึ่งๆ ที่ระดับราคาต่างๆ ว่าเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือขายที่ระดับ
ราคาตลาดในขณะนั้นหรือไม่  หรือต้องการทราบว่าการซื้อหรือการขายที่ได้กระท าไปแล้วนั้น ได้ซื้อหรือขายในราคาที่แพง
หรือถูกกว่านักลงทุนท่านอ่ืนๆ หรือไม่  ฟังก์ช่ันนี้จะตอบค าถามดังกล่าวข้างต้นได้  โดยจะแสดงปริมาณและมูลค่าการซื้อ/
ขายท่ีระดับราคาต่างๆ เรียงจากราคาสูงไปหาต่ า สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

 
BDeal ฝั่งซื้อ  คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ของฝั่งซื้อท่ีราคานั้นๆ 
BuyVol (Buy Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ท่ีราคานั้นๆ 
Price  คือ ราคาที่เกิดการจับคู ่
SellVol (Sell Volume)  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขายท่ีราคานั้นๆ 
SDeal ฝั่งขาย  คือ จ านวนครั้งท่ีเกิดการจบัคู่ของฝั่งขายท่ีราคานั้นๆ 
Value  คือ มูลค่าที่เกิดการซื้อขายทีร่าคานั้นๆ 
แท่งกราฟ 1 แท่ง จะแบ่งเป็น 3 สี คือ สีส้ม สมี่วง และสีขาว 

- สีส้ม คือ ราคาตกลงซื้อขายกันท่ีฝั่ง Offer 
- สีม่วง  คือ ราคาตกลงซื้อขายกันท่ีฝั่ง Bid 
- สีขาว  คือ ราคาตกลงซื้อขายกันท่ี ATO / ATC 
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✓ Sale By Time (รายการซ้ือขายตามเวลา) 
เพื่อตรวจสอบดูว่าหลักทรัพย์นั้นๆ ได้มีการจับคู่ซื้อ/ขาย ณ เวลาที่เท่าใด โดยแสดงตั้งแต่เวลาที่เริ่มมีการซื้อ/ขายจนถึง

เวลาล่าสุด รายการซื้อ/ขายจะไม่มีการเกิดขึ้นพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกันแต่จะเกิดการซื้อ/ขายเรียงกันไป ข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
หน้าจอน้ี จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการจับคู่ (Deal) ทุกครั้งๆที่เป็นแบบ Automatic ไม่รวมถึงกรณีการซื้อ/ขายแบบท าการ
ตกลงกันก่อน กรณีที่เกิดการเคาะซื้อหรือเคาะขายในปริมาณสูงๆ ในค าสั่งเดียว แต่ไปจับคู่กับค าสั่งซื้อ/ขายฝั่งตรงข้าม
หลายค าสั่ง จะท าให้เกิดรายการ หลายรายการได้ สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

 
Time  คือ เวลาที่เกิดการจับคู ่
B/S (Buy/Sell)  คือ Side ที่เกิดการจับคู ่
Volume  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู ่
Price  คือ ราคาที่เกิดการจับคู ่
Change  คือ ผลต่างราคาซื้อขาย ณ เวลานัน้ๆเมื่อเทียบกับราคาปดิวันท าการก่อนหน้า 
Avg  คือ ราคาเฉลี่ย ณ เวลาจับคู่นั้นๆ 

โดยสามารถ Filter ตามช่วงเวลาได้ โดยกดที่ช่อง   จะได้หน้าจอใส่เวลาดังรูป เมื่อก าหนดเวลา
เรียบร้อยให้กดปุ่ม Done จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลตามเวลาที่เราเลือกไปจนเวลาตั้งแต่เปิดตลาด 
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✓ View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุน้) 

คือการดูปริมาณหุ้นส าหรับบนกระดานเศษหุ้น ซึ่งมีปริมาณไม่เต็มหน่วย (Lot) ซึ่งจะมีค าสั่งซื้อ/ค าสั่งขายของ
กระดานเศษหุ้นเช่นเดียวกัน 

 
Symbol   คือ ช่ือหุ้นหรือช่ืออนุพันธ์ 
Last Price  คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุด 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change  คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 

โดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต ์
 Avg   คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของกระดานเศษหุ้น 
High   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายสูงสุดของกระดานเศษหุ้น 
Low   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายต่ าสุดของกระดานเศษหุ้น 
Odd Prev  คือ ราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน 
Ceiling   คือ ราคาเพดาน 
Floor   คือ ราคาพื้น 
Deal   คือ จ านวนรายการซื้อ/ขายบนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Volume   คือ ปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Value   คือ มูลค่าการซื้อ/ขายหลักทรัพยบ์นกระดานเศษหุ้นของหลักทรัพยน์ั้นๆ 
Market Volume  คือ ปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์บนกระดานเศษหุ้นท้ังตลาดฯ 
Market Value  คือ มูลค่าการซื้อ/ขายหลักทรัพยบ์นกระดานเศษหุ้นท้ังตลาดฯ 
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ข้อมูลที่ไม่เกิดการจับคู ่   

Bid Volume  คือ จ านวน Volume ที่มีการเสนอซื้อ ของกระดานเศษหุ้น 
Bid Price   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ ของกระดานเศษหุ้น 
Offer Price  คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ ของกระดานเศษหุ้น 
Offer Volume  คือ จ านวน Volume ที่มีการเสนอขาย ของกระดานเศษหุ้น 
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Market Information (ภาพรวมของตลาด) 
 
แสดงข้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดัชนีของ Sector และ Industry แบบ

เรียลไทม์ จะสามารถแสดงข้อมูลได้ 2 หน้าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ายมือโดยจะแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ส่วน 

 
 
ส่วนที่ 1 จะแสดงข้อมลูดังนี ้

Prev   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยเ์มื่อตลาดปิดเมื่อวันท าการก่อน 
Index   คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบนั 
Change   คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
%Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปัจจบุนัเทียบกับ 

ดัชนีเมื่อวันก่อน 
High Index  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยส์ูงสุดของวันน้ัน 
High Change  คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสูงสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
High %Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวนันั้นเทียบกับ 

ดัชนีเมื่อวันก่อน 
Low Index  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยต์่ าสดุของวันน้ัน 
Low Change  คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่ าสุดของวันน้ันเทียบกับดัชนีเมื่อวันท าการก่อน 
Low %Change  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่ าสดุของวันน้ันเทียบกับ 

ดัชนีเมื่อวันก่อน 
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มูลค่าการซ้ือขายของตลาด 

 
Main Volume คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)    
Main Value คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)   
Main %Value คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main) 
Oddlot Volume คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)   
Oddlot Value คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd) 
Oddlot %Value คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานยอ่ย (Odd) 
Biglot Volume คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานใหญ่ (Big) 
Biglot Value คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานใหญ่ (Big) 
Biglot %Value คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานใหญ่ (Big) 
Foreign Volume คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign Value คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign) 
Foreign %Value คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานตา่งประเทศ (Foreign) 
Total Volume คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total) 
Total Value คือ ผลรวมของมูลค่าการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total) 
Up Vol (Up Volume) คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มกีารซื้อ / ขายแล้วมีราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อ 

วันท าการก่อน (หน่วยพันบาท) 
Down Vol (Down Volume) คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาต่ ากว่าราคาปิดเมื่อ 

 วันท าการก่อน (หน่วยพันบาท) 
UnChg Vol (UnChange Volume) คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมรีาคาไม่เปลี่ยนแปลงจาก 

         ราคาปิดเมื่อวันท าการก่อน (หน่วยพันบาท) 
SET50 คือ ดัชนีราคา SET50 
SET100 คือ ดัชนีราคา SET100 
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MAI คือ ดัชนีราคา MAI 
Up คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่มรีาคาสูงขึ้นเทียบกับราคาปดิวันก่อนในวันนั้น 
Down คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่มรีาคาต่ าลงเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น 
UnChg (UnChange) คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
Tick คือ ค่าตัวแปรที่แสดงแนวโน้มของดัชนีตลาดฯ 
Trin คือ ดัชนีการซื้อ / ขาย (Trading Index) 

 
ส่วนที่ 2  จะแสดงข้อมลูของ Sector, Industry และ Market Status ของตลาดอนุพันธ ์
 
Sector 

 
Symbol   คือ ช่ือหมวดธุรกิจ 
Prev   คือ ราคาปิดหมวดธุรกิจของวันท าการก่อนหน้า 
Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุของหมวดธรุกิจ 
Chg (Change)   คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดของหมวดธุรกิจเทียบกับราคาปดิของหมวดธุรกิจ 
   ของวันท าการก่อนหน้า 
%Chg   คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดของหมวดธุรกิจเทียบกับราคาปดิของหมวดธุรกิจ 
   ของวันท าการก่อนหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
Volume   คือ ปริมาณการซื้อขายของหมวดธุรกิจ 
Value   คือ มูลค่าการซื้อขายของหมวดธุรกิจ 
%Mkt   คือ มูลค่าการซื้อขายคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์
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Industry 

 
Symbol   คือ ช่ือกลุ่มอุสาหกรรม 
Prev   คือ ราคาปิดกลุ่มอุสาหกรรมของวันท าการก่อนหน้า 
Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุของกลุ่มอุสาหกรรม 
Chg (Change) คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดของกลุ่มอุสาหกรรมเทยีบกับราคาปิดของกลุ่มอุตสาหกรรม

ของวันท าการก่อนหน้า 
%Chg คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดของกลุ่มอุสาหกรรมเทยีบกับราคาปิดของกลุ่มอุสาหกรรม

ของวันท าการก่อนหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
Volume   คือ ปริมาณการซื้อขายของกลุม่อุสาหกรรม 
Value   คือ มูลค่าการซื้อขายของกลุ่มอุสาหกรรม 
%Mkt   คือ มูลค่าการซื้อขายคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

 
TFEX-Market Status 

 
Market    คือ ช่ือย่อ 
Description  คือ ช่ือเต็ม 
Market State  คือ Status ของตลาดอนุพันธ ์
 

 
 
 



 
 

 

 

29 

 

Buy/Sell (หน้าจอส าหรับส่งค าสั่งซื้อ / ขาย) 
 
เป็นหน้าจอส าหรับส่งค าสั่งซื้อ / ขาย ที่รองรับทั้งหุ้นและอนุพันธ์ โดยความพิเศษอยู่ที่ Bar Trade นั้นถูกออกแบบมาให้

เลือกใช้ถึง 4 รูปแบบด้วยกัน เพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีหลากหลายของนักลงทุน พร้อมทั้งยังสามารถท าการตรวจสอบดูรายการซื้อ 
/ ขายที่ได้ส่งค าสั่งไปแล้วว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้จะสามารถดูรายละเอียดของรายการค าสั่ งแล้ว ยังสามารถ
ยกเลิกค าสั่ง (Cancel) ได้อีกด้วย ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

กรณีหุ้น 
ส่วนที่ 1 จะประกอบด้วย 

คือ ส าหรับใส่ช่ือย่อ ซึ่งระบบจะมตีัวช่วย Auto Fill Symbol ท าให้สะดวก 
Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์  
Avg (Average)   คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน 
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Volume   คือ จ านวน  Volume ที่มีการเสนอซื้อ/เสนอขายของ Bid และ Offer 
OpnV (Open Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ตอนตลาด Open  
BuyV (Buy Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
SellV (Sell Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขาย 
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Prev    คือ ราคาปิดตลาดของวันท าการก่อนหน้า 
High   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายสูงสุดของวันท าการ 
Low   คือ ราคาที่เกิดการซื้อขายต่ าสุดของวันท าการ 
IM%   คือ อัตราการกู้ยมืเริม่ต้น 
Par   คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า 
Prj.Cls   คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด 
H/L 52w                  คือ ราคาสูงสดุในรอบ 52 สัปดาห ์/ ราคาต่ าสุดในรอบ 52 สัปดาห ์
C/F  คือ ราคาที่สูงสดุที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น / ราคาที่ต่ าสดุที่สามารถท า

การซื้อขาย ได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Open1/2                        คือ ราคาเปิดของวัน ภาคเช้า / ราคาเปิดของวัน ภาคบ่าย 
Prj.Vol   คือ จ านวนที่คาดว่าจะเกดิการจบัคู่ตอนตลาดเปดิ 

หมายเหตุ  ถ้าเป็น Front FreeWill จะไม่แสดง IM% แต่แสดงเป็นราคา Par แทน 
 
ข้อมูลการซ้ือขายล่าสุดของหลักทรัพย์ (Last sale)  

B/S (Buy / Sell)  คือ Side ที่เกิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ 
Volume  คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของหลกัทรัพย์นั้นๆ 
Price  คือ ราคาที่เกิดการจับคู่ของหลักทรัพย์นั้นๆ  
Time  คือ เวลาที่เกิดการจับคู่ ณ เวลานัน้ๆ 

 
ส่วนที่ 2 หน้าจอส่งค าสั่งซื้อ/ขาย รองรับ Bar Trade ทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้ 
 
Bar Trade แบบท่ี 1 Original Trade 

เป็นบาร์เทรดแบบดั้งเดิม สามารถส่งค าสั่งแบบมเีงื่อนไข  Validate (FOK, IOC) หรือส่งค าสั่งแบบ NVDR ได้ 
 

 
 

Bar Trade แบบท่ี 2 Easy to Trade 
เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งค าสั่ง โดยพมิพ์ช่ือหุ้น / Volume /Price จากนั้นกรอก Pin code 

แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 
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Bar Trade แบบท่ี 3 Auto Volume (รองรับเฉพาะการส่งค าสั่งซ้ือ / ขาย) 

เหมาะส าหรับนักลงทุนที่มีจ านวนเงินท่ีต้องการจะซื้อ แตไ่ม่รู้ว่าจะตอ้งซื้อเป็นจ านวนหุ้นเท่าใด 
วิธีการซ้ือ เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกจ านวนเงินลงในช่อง Budget ระบบจะแสดงจ านวน Volume ที่พอดีกับ
จ านวนเงินท่ีมีอยู่ จากน้ันกรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 

 

วิธีการขาย เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ต้องการขายลงในช่อง Sell (%) แบบคิดเป็น %  
เช่น ต้องการขาย 50% ของพอร์ต ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ จากนั้นกรอก Pincode แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 

 
 

Bar Trade แบบท่ี 4 MM (Money Management) 
วิธีการซื้อ เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price, กรอกราคา Stop Price และกรอก % ที่ลูกค้ายินยอมให้ขาดทุนได้ที่ช่อง Give Up 
จากนั้น ระบบจะค านวณและแสดงจ านวน Volume , จ านวนเงิน Loss (Bath) ให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอก Pincode แล้วส่งค าสั่งได้
ทันท ี

 

วิธีการขาย เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีต้องการขายแบบคดิเป็น %  
เช่น ต้องการขาย 50% ของพอร์ต ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ จากนั้นกรอก Pincode แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 
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รายละเอียดและความหมาย 

Side   คือ Buy = ค าสั่งซื้อ, Sell = ค าสั่งขาย, Short = ค าสั่งยมื, Cover = ค าสั่งคืน  
Buy Limit, PP   คือ วงเงินคงเหลือท่ีสามารถส่งค าสั่งซื้อขายได้  
On Hand   คือ จ านวนหุ้นท่ีสามารถขายได ้

   คือ ส าหรับส่งหุ้นกองทุน NVDR 
Volume  คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ต้องการสง่ค าสั่ง สามารถเปลีย่นการป้อนคา่ Volume ได้โดยกดที่                  

จะพบหน้าจอดังนี ้
  หมายถึง จ านวน Volume ลดทลีะ10,000 จนกระทั่งเท่ากับ 0 
 หมายถึง จ านวน Volume ลดทลีะ 1,000 จนกระทั่งเท่ากับ 0 
 หมายถึง จ านวน Volume ลดทลีะ 100 จนกระทั่งเท่ากับ 0 
 หมายถึง จ านวน Volume เพิ่มทลีะ 100 
 หมายถึง จ านวน Volume เพิ่มทลีะ 1,000  
 หมายถึง จ านวน Volume เพิ่มทลีะ 10,000  
 
Price   คือ ราคาที่ต้องการส่งค าสั่ง สามารถเปลีย่นการป้อนค่า Price ไดโ้ดยกดที ่            
   จะพบหน้าจอดังนี ้
    หมายถึง ลดราคาที่ต้องการทลีะ Spread ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จนถึงราคา Floor 
   หมายถึง เพิ่มราคาที่ต้องการทีละ Spread ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  
   จนถึงราคา Ceiling    
Validate   คือ เงื่อนไขของราคา ATO, ATC, MP, MO, ML 

- ATO / ATC (ATO จะส่งตอนตลาด Pre-Open เท่านั้นและ ATC จะส่งตอน 
Call-market เท่านั้น) 

- MP, MO, ML จะส่งไดต้อน Open เท่านั้น 
Cond.   คือ ส าหรับการส่งค าสั่งแบบมีเงื่อนไง ประกอบด้วย 
Day    คือ การส่งค าสั่งแบบปกติ เริม่ต้นโปรแกรมจะ Default ให้เป็น Day 
IOC (Immediate or Cancel)  คือค าสั่งซื้อขายท่ีต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาที่ระบไุว้ในทันที หากซื้อขายไดไ้ม่ 
      หมดตามจ านวนที่ก าหนดส่วนท่ีเหลือจะถูกยกเลิกทันที 
FOK (Fill or Kill)   คือค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาที่ระบุโดยต้องการใหไ้ด้ทั้งจ านวนท่ีระบุ  
   หากไดไ้ม่ครบ ก็จะไม่ซื้อขายและจะยกเลิกค าสั่งนั้นทั้งหมด 
Publish   คือ ค าสั่งซื้อขายแบบให้ระบบซื้อขายส่งให้โดยอตัโนมตัิ ต้องไมต่่ ากว่า 10 หน่วยการ 
   ซื้อขายของกระดานหลัก 
Pin (Pincode)   คือ รหัสส าหรับส่งค าสั่งซื้อขาย 
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ส่วนที่ 3 แสดงรายการค าสั่งซื้อขาย 
 

 
Order no.   คือ หมายเลขรายการซื้อขายที่ส่งค าสั่ง 
B/S (Buy/Sell)  คือ Side ที่ท าการส่งค าสั่ง ถ้าหากส่งค าสั่งซื้อจะเป็น B แต่ถ้าส่งค าสั่งขายจะเป็น S 
Symbol   คือ ช่ือหลักทรัพย์ของรายการซื้อขาย 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
   " "   ค าสั่งซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสั่งซื้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสั่งซื้อ/ขายของนักลงทุนท่ัวไปแบบ NVDR order 
Volume   คือ ปริมาณของรายการซื้อขายนัน้ๆ 
Price   คือ ราคาของรายการซื้อขายนั้นๆ 
Matched   คือ จ านวนหลักทรัพย์ท่ีได้จับคู่แลว้ 
Publish   คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
St (Order Status)  คือ Status Order ของรายการซือ้ขายนั้นๆ 
Quote   คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงค าสั่งยังไมไ่ปตลาดเช่นส่ง Start หรือหมายถึง
ยังไม่ได้การยืนยัน) 

Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง 
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Deal Info แสดงรายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นๆ 

 

Order no.   คือ หมายเลขรายการซื้อขายที่ส่งค าสั่ง 
Trustee ID   คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
   " "   ค าสั่งซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ
   "1"  ค าสั่งซื้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
   "2"  ค าสั่งซื้อ/ขายของนักลงทุนท่ัวไปแบบ NVDR order 
Quote   คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  

(ถ้าไม่ได้ค่า Y เป็นช่องว่างเปล่า อาจหมายถึงค าสั่งยังไมไ่ปตลาดเช่นส่ง Start หรือหมายถึง
ยังไม่ได้การยืนยัน) 

Entry ID   คือ ผู้ที่ท าการส่งค าสั่ง 
Orig Price  คือ ราคาดั้งเดมิของค าสั่ง มีประโยชน์ส าหรับค าสั่งซื้อ / ขายที่ราคาตลาด เช่น ราคา MP ถ้า

ค าสั่งจับคู่ได้ไม่ครบตามปริมาณทัง้หมดของค าสั่ง ปริมาณที่เหลือจะถูกเสนอซื้อ หรือเสนอ
ขายที่ราคาสูงกว่า หรือต่ ากว่าราคาที่จับคู่ได้ครั้ง สุดท้ายอยู่ 1 ช่วงราคาตามล าดับ เมื่อถึง
ตรงนี้ ค าสั่งก็จะมีราคา Ori_Pri เป็น “MP” 

Type   คือ เป็นค าสั่งชนิดใด (Order After close, ATO, ATC, Normal) 
Cancel Time   คือ เวลาที่ท าการยกเลิกค าสั่ง 
Condition   คือ เงือ่นไขของค าสั่ง ได้แก่ IOC, FOK 
Terminal   คือ ค าสั่งถูกส่งมาทางใด 
Canceller   คือ ผู้ที่ท าการยกเลิกค าสั่ง 
Reject Desc   คือ Message Rejected 

 
ข้อมูลการจับคู ่

Volume   คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู ่
Price   คือ ราคาที่เกิดการจับคู ่
Time   คือ เวลาที่เกิดการจับคู ่
   คือ ใช้ส าหรับยกเลิกค าสั่ง 
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ส่วนที่ 4  

 
 

Trading A/C  คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้า 
Equity    คือ ประเภทบัญชีของลูกค้า 
    คือ ปุ่มที่สามารถกดสลับบัญชตี่างๆ ดังรูป 

 

 
 
 

กรณีอนุพันธ์ 
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ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย  

Last   คือ ราคาซื้อขายลา่สดุ 
Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้า 
%Change   คือ ผลต่างราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเทียบกับราคาปิดวันท าการก่อนหน้าโดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต ์
Avg (Average)  คือ ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันน้ัน 
Bid   คือ ราคาฝั่งเสนอซื้อท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Offer   คือ ราคาฝั่งเสนอขายท่ีดีที่สดุ 5 อันดับ 
Volume   คือ จ านวน Volume ที่มีการเสนอซื้อเสนอขายของ Bid และ Offer 
Open (Open Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ตอนตลาด Open  
Long (Buy Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งซือ้ 
Short (Sell Volume) คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของฝั่งขาย 
OI (Open Interest ของ Futures) คือ คือ จ านวนสัญญาทีเ่ปิดอยู่ท้ังหมดของ Futures  
P.Settle (Previous Settlement) คือ ราคาปิดของวันท าการก่อนหน้า 
High          คือ ราคาที่ซื้อขายสูงสุดของวันท าการ 
Low           คือ ราคาทีซื้อขายต่ าสุดของวันท าการ 
Basis   คือ ค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Last กับค่า Index ของ SET50 
   รายการจับคู่ล่าสุด 
Settlement   คือ ราคาที่มีการ Settlement ทกุวัน 
Ceiling    คือ ราคาที่สูงสดุที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Floor       คือ ราคาที่ต่ าสุดที่สามารถท าการซื้อขายได้ของหลักทรัพย์นั้น 
Open1/2/3   คือ ราคาเปิดของวัน ภาคเช้า / ภาคบ่าย / ภาคค่ า 
B/S (Buy / Sell)  คือ Side ที่เกดิการจับคู่ของสัญญานั้นๆ 
Volume   คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู่ของสัญญานั้นๆ 
Price   คือ ราคาที่เกิดการจับคู่ของสัญญานั้นๆ  
Time   คือ เวลาที่เกิดการจับคู่ ณ เวลานัน้ๆ 
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ส่วนที่ 2 ส่วนส่งค าสั่ง 
Bar Trade แบบท่ี 1  
 

 

 
Side    คือ ประเภทของคาสั่ง (Long=ค าสั่งซื้อ /Short=ค าสั่งขาย)  
Position   คือ สถานะของค าสั่ง ถ้า  Open = สถานะเปดิ, Close = สถานะปดิ 
Line Available  คือ วงเงินคงเหลือ  
EE (Excess Equity) คือ สินทรัพย์คงเหลือ 
Volume   คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ต้องการสง่ค าสั่ง 
Price   คือ ราคาที่ต้องการส่งค าสั่ง 
Type   คือ ลักษณะของราคา 

Limit ค าสั่งซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อหรือขาย 
Special Market 
(MP) 

จับคู่ค าสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได้มากกว่า 1 
ระดับราคา) หากมี  Unmatched Qty ระบบจะตั้ งเป็น Limit 
order ณ ราคาที่ดีกว่า Last Traded Price 1 tick 

Market Order (MO) จับคู่ค าสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น หากมี Unmatched 
Qty ระบบจะยกเลิกค าสั่งนั้นทันที 

Market to Limit 
(ML) 

จับคู่ค าสั่งทันที ณ ราคาที่ดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ระดับราคาเดียว) 
หากมี  unmatched Qty ระบบจะตั้งเป็น Limit order ที่ราคา
เท่ากับ Last Traded Price 

 
Cond.   คือ ประเภทของค าสั่ง ประกอบไปด้วย 

Day ค าสั่งซื้อขายที่มผีลในระบบซื้อขายภายในวันท่ีส่งคาสั่ง 
FAK 

ค าสั่งซื้อขายที่กาหนดให้จับคู่การซื้อขายทันที และหากไม่สามารถจับคู่การซื้อ
ขายได้เลย หรือจับคู่ได้บางส่วน และมีจานวนเสนอซื้อขายเหลืออยู่บางส่วน ให้
ยกเลิกการเสนอซื้อขายที่ยังจับคู่ไม่ได้นั้นทันที 

FOK ค าสั่งซื้อขายที่กาหนดให้จับคู่การซื้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคู่การซื้อ
ขายดังกล่าวได้ทั้งหมดตามจ านวน ให้ยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นทันที 
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Publish   คือ ปริมาณสัญญาที่ต้องการทยอยส่งจนกระทั่งเท่ากับจ านวน Volume ที่ก าหนด  
 
   คือ การส่งค าสั่งซื้อขายแบบ Stop Order (ค าสั่งซื้อขายที่ให้การเสนอซื้อขาย  

ณ ราคาตลาดมผีลในระบบซื้อขาย เมื่อราคาตลาดขณะนั้นเคลื่อนไหวมาถึงเงื่อนไขราคาที่
ก าหนด) ได้อีกด้วยโดยการท าเครือ่งหมายถูกที่หน้า Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
เพิ่ม เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งค าสั่ง ตามหน้าจอดังนี ้

    
 
Series   คือ สัญญาทีต่้องการให้ตรวจสอบ 
Cond.(Condition)  คือ รูปแบบของเงื่อนไข ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
    Bid >=  หมายถึง ราคาเสนอซื้อมากกว่า หรือเท่ากับ 
    Bid <=  หมายถึง ราคาเสนอซื้อน้อยกว่า หรือเท่ากับ 
    Ask >=  หมายถึง ราคาเสนอขายมากกว่า หรือเท่ากับ 
    Ask <=  หมายถึง ราคาเสนอขายน้อยกว่า หรือเท่ากับ 
    Last >=  หมายถึง ราคาล่าสดุมากกว่า หรือเท่ากับ 
    Last <=  หมายถึง ราคาล่าสดุน้อยกว่า หรอืเท่ากับ 
Price   คือ ราคาของตราสารอนุพันธ์ท่ีจะใช้เป็นเงื่อนไข 
PIN    คือ รหัสส าหรับส่งค าสั่งซื้อขาย 

 
Bar Trade แบบท่ี 2 MM  
วิธีการเปิดสัญญา เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price, กรอกราคา Stop Price และกรอก % ที่ลูกคา้ยินยอมให้ขาดทุนได้ที่ช่อง 
%Give Up จากนั้น ระบบจะค านวณและแสดงจ านวน  Volume , จ านวนเงิน Loss (Bath) ให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอก Pin code 
แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 

 
 
วิธีการปิดสัญญา เพียงแค่กรอกราคาลงในช่อง Price จากนั้นกรอกสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีต้องการขายแบบคิดเป็น %  
เช่น ต้องการขาย 50% ของพอร์ต ระบบจะค านวณ Volume ออกมาให้โดยอตัโนมตัิ จากนั้นกรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 
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Side     คือ ประเภทของคาสั่ง (Long=ค าสั่งซื้อ /Short=ค าสั่งขาย)  
Position    คือ สถานะของค าสั่ง ถ้า Open = สถานะเปิด, Close = สถานะปดิ 
Line Available    คือ วงเงินคงเหลือ  
EE (Excess Equity) คือ สินทรัพย์คงเหลือ 
Price    คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพยท์ี่เสนอซื้อ 
Stop Price    คือ ราคาที่เราทนไหว ว่าจะถือไดต้่ าสุดทีร่าคาใด 
%Give up    คือ เปอร์เซ็นต์ที่ทนรับความเสี่ยงของราคาได้ ว่าทนเสี่ยงได้กี่เปอรเ์ซ็นต์  
Volume    คือ ปริมาณหุ้นท่ีจะซื้อ / ขายของค าสั่ง 
Loss(Baht)    คือ จ านวนเงินความเสยีหายจากเงินท่ีมีใน Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ต 
Validate    คือ เงื่อนไขของราคา Limit , MP, MO, ML 
Close (%)    คือ จ านวน % ของหลักทรัพย์ที่มีใน Portfolio ที่ต้องการจะขาย 
Send    คือ ปุ่มส่งค าสั่งซื้อ/ขาย 
Clear    คือ ปุ่มเคลียร์ค่าค าสั่งซื้อ/ขาย 

 
ส่วนที่ 3 แสดงรายการค าสั่งซื้อขาย  
 
 
 
 
 
 
 

Order no.    คือ หมายเลขรายการซื้อขายที่ส่ง 
Symbol    คือ ช่ือสัญญาของรายการซื้อขาย 
L/S (Long / Short) คือ Side ที่ท าการส่งค าสั่ง ถ้าหากส่งค าสั่งซื้อจะเป็น L แต่ถ้าส่งค าสั่งขายจะเป็น S 
Pos (Position)    คือ สถานะของค าสั่ง (Open/Close) 
Vol (Volume)    คือ ปริมาณของรายการซื้อขายนัน้ๆ 
Price    คือ ราคาของรายการซื้อขายนั้นๆ 
Matched    คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้จับคู่แลว้ 
Publish    คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
St (Order Status)  คือ Status Order ของรายการซือ้ขายนั้นๆ 
Qt (Quote)    คือ ป้ายบอกว่าค าสั่งส่งถึงตลาดฯ และได้รับการยืนยันแล้ว  
Time    คือ เวลาที่ไดค้ าสั่งส่งถึงตลาด 
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Deal Info แสดงรายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นๆ 

 
Order no.    คือ หมายเลขของค าสั่งซื้อ/ขาย 
Entry ID    คือ ผู้ที่ท าการส่งค าสั่ง 
Publish    คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแสดงในตลาด 
Validate    คือ เงื่อนไขในการส่งค าสั่ง 
Matched    คือ จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้จับคู่แลว้ 
Type    คือ ชนิดของรายการซื้อขาย 
Entry Time    คือ เวลาที่ส่งค าสั่ง 
Cancel Time    คือ เวลาที่ท าการยกเลิกค าสั่ง 
Canceller    คือ ผู้ที่ท าการยกเลิกค าสั่ง  
Quote Time    คือ เวลาที่ราการซื้อขายถึงตลาด 
Reject  Desc    คือ ข้อความที่เกิดการ Rejected 
    ข้อมูลการจับคู ่    
Stop Series    คือ ช่ือสัญญาที่ใช้ในการ Stop Order 
Stop Price    คือ ราคาที่ใช้ในการ Stop Order 
Stop Cond (Stop Condition) คือ เงื่อนไขที่ต้องการ Stop Order 
Volume    คือ ปริมาณทีเ่กิดการจับคู ่
Price    คือ ราคาที่เกิดการจับคู ่
Time    คือ เวลาที่เกิดการจับคู ่
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ส่วนที่ 4  

 
 

Trading A/C คือ หมายเลขบัญชีของลูกค้า 
Derivative  คือ ประเภทบัญชีของลูกค้า 
  คือ ปุ่มที่สามารถกดสลับบัญชตี่างๆ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 

การยกเลิกค าสั่ง 
1. สามารถยกเลิก (Cancel) ค าสั่งซื้อขาย ท่ียังไม่ถูกจับคู่ หรือยังจับคู่ไม่หมดได้ โดยกดที่ Check Box ระบบจะแสดง 

สัญลักษณ์        ที่หน้ารายการค าสั่งที่ยังสามารถยกเลิกได้ (สามารถท าการยกเลิกค าสั่งได้ครั้งละมากกว่า 1 ค าสั่ง) 
2. จากนั้นกดปุ่ม                              เพื่อท าการยกเลิกค าสั่งนั้นๆ จะมี Message ยืนยันการส่งค าสั่ง ดังรูป 

3. เมื่อท าการยกเลิกค าสั่งเสร็จจะได้หน้าจอดังรูป 
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เพ่ิมเติม 

  ใช้ส าหรับค้นหา Order ตาม Status ต่างๆ ดังน้ี 

Status Description 

All แสดง Transaction ของทุก order 

Open (O) order ที่รอการซื้อขาย 

Pending Open (PO) order ที่ไม่ถูกส่งไปท่ี SET 

Matched (M) order ที่ซื้อขายเรียบร้อยแล้ว 

Canceled from SET order ที่ถูกยกเลิกโดยตลาดหลักทรัพย์ 

Canceled (X) order ที่ถูกยกเลิกค าสั่งซื้อขาย 

Pending Cancel (PX) order ที่ถูกยกเลิก แตต่ลาดฯ ยังไม่ตอบกลับ (pending cancel) 

Rejected order ที่มีปัญหาและถูกยกเลิก 
 

ใช้ส าหรับ Re-load ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
    ใช้ส าหรับแสดงรายละเอยีดของรายการซื้อขายนั้นๆ 
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Auto Trade (ระบบส่งค าสั่งแบบอัตโนมัต)ิ  
 

ใช้ในการตั้งเงื่อนไขการส่งค าสั่งแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านราคาหรือด้าน Technical 
จาก Indicator ที่ก าหนด เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ไม่มเีวลาติดตามหุ้นตลอดเวลา โดยในโปรแกรม efin Trade+ มี Auto Trade ให้
เลือกใช้งานท้ังหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 
Auto Trade Type 2 (Group Conditions) 
Auto Trade Type Money Management 
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วิธีใช้งาน 
1. คลิกเลือกเมนู Auto Trade ระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer 

 
➢ กด “Agree” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เพื่อให้ท่านป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเง่ือนไขของการส่งค าสั่ง 

เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชัน Auto Trade อีกครั้งระบบจะไม่แสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก  
➢ กด “Decline” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ Auto Trade เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชัน Auto Trade อีกครั้งระบบจะ

แสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีก  
 

2. หากต้องการให้ระบบแสดงกล่องแจ้งเตือน Disclaimer อีกครั้งกรณเีคยกด “OK”ไปแล้ว สามารถท าได้โดยไปท่ี Setting 
เลือกเมนู Auto Trade คลิกเลื่อนปุ่มไมย่อมรับเงื่อนไขการท างาน Auto Trade มาทางด้านซ้ายให้ปุ่มแสดงสเีทา ดังภาพ 
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Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade) 
เป็นการตั้งค าสั่งล่วงหน้า บนระบบ Auto Trade ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  เหมาะส าหรับนักลงทุนท่ีไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือ

เฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 1 นี้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดย
สามารถตั้งได้ทีละ 1 เง่ือนไข  

 

 
 

วิธีการต้ังค าสั่ง Auto Trade Type 1 
1. กรอกช่ือหุ้นที่ต้องการตั้งค าสั่ง Auto Trade 
2. กดเลือก Buy/Sell 
3. เลือก Conditions ที่ต้องการ 

Conditions ที่มีให้เลือกใช้งาน ได้แก่ 
Last >     
Last <     
Last > SMA(Day)    
Last < SMA(Day) 
Last > Break High(Day) 
Last < Break High(Day) 
Last > Break Low(Day) 
Last < Break Low(Day) 
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Last < Discount High(Day) 
Last > Rebound Low(Day) 

4. กรอก Value (ราคาเงื่อนไขที่ต้องการให้ส่งค าสั่งออกจากระบบ Auto Trade) / Periods (จ านวนวันที่ต้องการ 
ให้เง่ือนไขด้านเทคนิคอลท างาน) 
5. ในกรณีเลือกเงื่อนไข Discount High/ Rebound Low จ าเป็นต้องกรอก Slippage(%) ด้วย(ค่า % ที่ต่ ากว่า  
High กี่เปอรเ์ซ็นต์ หรือสูงกว่า Low กี่เปอร์เซ็นต์ ในรอบวันท่ีก าหนด) 
6. กรอกจ านวนหุ้นท่ีต้องการ 
7. กรอกราคาที่ต้องการใหส้ั่งซื้อ/ขายในช่อง Price หากต้องการส่งค าสั่งราคา MP ให้ติ๊กท่ีช่องสี่เหลี่ยมแทน 
8. เลือกก าหนดวันหมดอาย ุ
9. กรอก PIN 
10. กด Send เพื่อส่งค าสั่ง จากนั้นจะมี Pop up ขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง แล้วกด OK 
 

ค าสั่ง Auto Trade นี้จะท างานก็ต่อเมื่อราคาถึงเงื่อนไขท่ีตั้ง โดยจะถูกส่งออกจากระบบ Auto Trade ไปยังระบบซื้อขาย
ปกติ เสมือนมีคนคีย์ค าสั่งตามปกติ 

 
***Auto Trade Type 1 นี้ สามารถตั้งเงื่อนไขได้ทีละ 1 เง่ือนไข  

 
หมายเหตุ 

รองรับการส่งค าสั่ง ซื้อ และ ขาย ส าหรับบญัชี Cash / Cash Balance 
รองรับการส่งค าสั่ง ซื้อ, ขาย, Short และ Cover ส าหรับบัญชี Credit Balance 
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Auto Trade Type 2 (Group Conditions)  
เป็นการตั้ง  Order ขาย ล่วงหน้า ตามเง่ือนไขที่ก าหนด **ส่งค าสั่งขายและ Cover ได้เท่านั้น** เหมาะส าหรับนักลงทุน

ที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 2 นี้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอล
เอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดยสามารถตั้งเงื่อนไขเป็นแบบกรุ๊ป 3 เง่ือนไขได้กับหุ้นตัวเดียวกันอีกด้วย 

 

 
 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 

กลุ่มที่ 1 Take Profit ท าก าไรแบบก าหนดราคา 
กลุ่มที่ 2 Trailing Stop ท าก าไรแบบขยับราคา 
กลุ่มที่ 3 Cut Loss ขายแบบตดัขาดทุน 
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วิธีการต้ังค าสั่ง Auto Trade Type 2 
Take Profit ท าก าไรแบบก าหนดราคา 

1. เลือกท าเครื่องหมายหน้า  Take Profit 
2. เลือก Conditions เป็น Last > 
3. กรอกราคาเง่ือนไขท่ีต้องการให้ส่งค าสั่ง 
4. กรอกราคาที่ต้องการให้ขาย หรือ แบบ MP 
5. กรอกจ านวนหุ้น 
6. ก าหนดวันหมดอายุของเงื่อนไข 
7. กรอก Pincode 
8. กด Send เพื่อส่งค าสั่ง จากนั้นจะมี Pop up ขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง แล้วกด OK 

 
Trailing Stop ท าก าไรแบบขยับราคา 

1. เลือกท าเครื่องหมายหน้า  Trailing Stop 
2. เลือก Conditions โดยมีให้เลือก 4 เง่ือนไขได้แก่  

- Last < SMA 
- Last < Break Low 
- Last < Discount High 
- Last > Rebound Low 

3. กรอกราคาเง่ือนไขท่ีต้องการให้ส่งค าสั่ง 
4. กรอกราคาที่ต้องการให้ขาย หรือ แบบ MP 
5. กรอกจ านวนหุ้น 
6. ก าหนดวันหมดอายุของเงื่อนไข 
7. กรอก Pincode 
8. กด Send เพื่อส่งค าสั่ง จากนั้นจะมี Pop up ขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง แล้วกด OK 

 
Cut Loss ขายแบบตัดขาดทนุ 

1. เลือกท าเครื่องหมายหน้า Cut Loss 
2. เลือก Conditions โดยมีให้เลือก 2 เงื่อนไขได้แก่  

- Last <  
- Last < Break Low 

3. กรอกราคาเง่ือนไขท่ีต้องการให้ส่งค าสั่ง 
4. กรอกราคาที่ต้องการให้ขาย หรือ แบบ MP 
5. กรอกจ านวนหุ้น 
6. ก าหนดวันหมดอายุของเงื่อนไข 
7. กรอก Pincode 
8. กด Send เพื่อส่งค าสั่ง จากนั้นจะมี Pop up ขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง แล้วกด OK 
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***Auto Trade Type 2 นี้ สามารถตั้งเงื่อนไขได้ตั้งแต่ 1, 2 และสูงสุด 3 เง่ือนไขต่อ 1 ชุดค าสั่ง 
 หากท าเครื่องหมายที่ Group Cancel เมื่อระบบท างานท่ีเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง เง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเหลอืจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติ ในทางกลับกันหากไม่ท าเครื่องหมายที่ Group Cancel ระบบจะท างานตามเงื่อนไขทั้งหมดจนกว่าจะท างานครบทั้ง 3 
เงื่อนไขหรือค าสั่งหมดอาย ุ
 
ความหมายของค าต่างๆบนระบบ Auto Trade 

Buy   ปุ่มส่งค าสั่งซื้อ 
Sell   ปุ่มส่งค าสั่งขาย 
Order Conditions  เงื่อนไขในการตั้งค่า 
Value/Period  ค่าที่จะน ามาเปรียบเทียบกับ ค่า Order Conditions 
Slip Page(%)  ค่า % ที่ต่ ากว่า High หรือ สูงกว่า Low กี่ % 

Price ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ (จะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value /Period ที่ถูกก าหนดไว้ใน Conditions) 
*** ส าหรับเงื่อนไข Trailing Stop และ Cut Loss ไม่สามารถก าหนด Price ระบบจะระบุค่าให้เป็นราคา MP เท่านั้น 

MP   Market Price (จะจับคู่กับค าสั่งซื้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว)   
*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนยิม2 ต าแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40 

Volume              จ านวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งค าสั่งซื้อ/ขาย  
1.  Expire … days  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตัง้ Auto ไปนั้น ค้างอยู่ใน

ระบบกี่วัน จนกว่าค าสั่งจะเข้าเงื่อนไข และถูกส่งค าสั่งออกไป โดยมเีงื่อนไขให้เลือก 4 
เงื่อนไขดังนี ้(โดยระบบจะ default อยู่ท่ีค่า Expire 180 days) 

2.  Expire end of day - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากในวันดังกล่าวค าสั่งไมเ่ข้า
เงื่อนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียรอ์อก ณ สิ้นวัน (หลังตลาดปิด เคลยีร์เวลา 17:00 น.) 

3.  Expire 30 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 30 วัน (นับวันท่ี 1 
ตั้งแต่วันท่ีตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงือ่นไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันท่ี 
30 (หลังตลาดปิด เคลยีร์เวลา 17:00 น.) 

4.  Expire 90 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 90 วัน (นับวันท่ี 1 
ตั้งแต่วนัท่ีตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงือ่นไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันท่ี 
90 (หลังตลาดปิด เคลยีร์เวลา 17:00 น.) 

5.  Expire 180 days - เงื่อนไขที่ตั้ง Auto ไปนั้น หากภายใน 180 วัน (นับวันท่ี 1 
ตั้งแต่วันท่ีตั้งค าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเงือ่นไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลียร์ออก ณ สิ้นวันของวันท่ี 
180 (หลังตลาดปิด เคลียร์เวลา 17:00 น.) 

Group Cancel  ใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้เงื่อนไขที่ตัง้ Auto ไปนั้นเมื่อค าสั่งใด ค าสั่งหนึ่งถูกส่งออกไปแล้ว  
  ค าสั่งอื่นๆ ที่ถูกตั้งในกลุ่มเดียวกันจะถูกยกเลิกให้อตัโนมตั ิ
Pin   รหัสในการส่งค าสั่ง 
Send   ปุ่มส่งค าสั่ง 
Clear   ปุ่มในการ Clear ข้อมูลตา่งๆ ที่ไวใ้ส่ไว้ในช่อง Conditions 
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Command รายละเอียดของค าสั่ง Auto Trade โดยประกอบไปด้วย 

Ref No.   เลขท่ีอ้างอิงบนระบบ Auto Trade 
 B/S   B = ค าสั่งซื้อแสดงเป็นสีเขียว, S = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีแดง 
     H = ค าสั่งซื้อแสดงเป็นสมี่วง, C = ค าสั่งขายแสดงเป็นสีฟ้า 

Symbol   ช่ือของหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งค าสั่ง Auto Trade 
Volume   จ านวนของหลักทรัพย์ที่ต้องการสง่ค าสั่ง Auto Trade 
Price   ราคาของหลักทรัพย์ทีต่้องการส่งค าสั่ง Auto Trade 
Condition(Last)  เงื่อนไขของค าสั่ง Auto Trade ที่จะส่งไปยังตลาดฯ เมื่อถึงราคาที่ก าหนด 
Mode   เลือกการแสดงข้อมูล 

- Active สถานะของเงื่อนไขที่ยังคงอยู่บนระบบ  Auto Trade ในวันปัจจุบันและสถานะ 
Pending ทั้งหมด 

- History สถานะของเงื่อนไขของวันก่อน ยกเว้น Pending 
Status   สถานะของค าสั่ง 

Canceled สถานะ Order ที่ยกเลิกการส่งค าสั่ง 
Delete  สถานะ Order Type 2 ที่มีการ Delete ทิ้งไปแล้ว (เป็นการส่งค าสัง่ 
  แบบเป็นกลุ่ม) 
Fail  สถานะ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมท้ังแสดง Error 
Reject  สถานะ Order ที่ตรวจสอบพบปญัหาพร้อมท้ังแสดง Error 
Pending  สถานะ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 
Sent   สถานะ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยงัตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
Success  สถานะ Order Type 2 ที่ถูกส่งออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว 

 Search   คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Time   เวลาที่ส่งค าสั่งเข้าระบบ Auto Trade หากตั้ง Order ข้ามวันจะเปลี่ยนจากเวลาเป็นวันท่ี 
   แทน 
Expire Day  วันท่ีค าสั่ง Auto Trade หมดอาย ุ(เมื่อหมดอายุแล้วระบบจะยกเลกิ Order นั้นๆ) 
Grp Cancel  การยกเลิกกลุ่มค าสั่งบน Auto Trade Type 2 แบ่งเครื่องหมายไดด้ังนี้ 
    Y : ตั้ง Group Cancel 
    N : ไมไ่ด้ตั้ง Group Cancel 
Error   ข้อความแจ้งว่าค าสั่ง Auto Trade มีความผิดพลาดอย่างใด 
S-Time   เวลาที่ค าสั่ง Auto Trade ถูกส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 
Order No  เลขท่ี Order ที่ค าสั่ง Auto Trade ส่งออกไปยังตลาดฯ 
Slip Page(%)  ค่า % ที่ตั้งเอาไว้ในเงื่อนไข Slippage(%) 
MM Order No  เลขท่ี Order หลักท่ี Auto Trade Type MM ใช้อ้างอิง 
Stop Time  แสดงเวลาของเงื่อนไข ส าหรับ Auto Trade Type Timing Stop 
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Type MM (Money Management) 
Money Management เป็นหลักการในการใช้บริหารจัดการเงินทุน เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงในการซื้อหุ้นแต่ละครัง้ โดย

ระบบนี้จะค านวณจ านวนหุ้นท่ีเหมาะสมตามความเสี่ยง (% Give up) ที่ก าหนดขึ้นเอง ท าให้นักลงทุนมีความปลอดภัยในการลงทุน
มากขึ้น เพราะหลักการนี้จะก าหนดเงินทุนที่ยอมขาดทุนได้สูงสุดในแต่ละครั้งของการซื้อ เมื่อขาดทุนเกินกว่าที่ตั้งไว้ระบบจะ Cut 
Loss ให้อัตโนมัติ     
 การส่งค าสั่ง Auto Trade แบบ Money Management จะใช้งานร่วมกับการส่งค าสั่งซื้อ/ขายแบบ MM(Money 
Management) เท่านั้น โดยจะตอ้งส่งค าสั่งซื้อ/ขายใน Bar Trade Type MM เพื่อให้เกิด Order ซื้อ/ขายแบบปกติ และคลิกเลือก 
Auto Stop Loss เพื่อท าการส่ง Order Auto Trade ของ MM 
 
***เน้นการใช้งานกับหุ้นที่มีสภาพคล่องปกต ิ

 
 

วิธีการส่งค าสั่ง Buy ในบาร์เทรดปกติ MM 
1. กรอกราคาที่ต้องการซื้อลงในช่อง Price 
2. กรอกราคา Stop Price (ราคาที่ต้องการขายตัดขาดทุน หรือ Cut Loss) 
3. กรอก % ที่ยินยอมให้ขาดทุนได้ที่ช่อง Give Up จากนั้น ระบบจะค านวณและแสดงจ านวน Volume ที่จะต้องซื้อ และ

จ านวนเงิน Loss(Baht) ให้อัตโนมัติ 
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วิธีการค านวณ 

สมมติว่าสั่งซื้อ BANPU ที่ราคา 21.80 บาท, Stop Price = 21.50 บาท, ใส่ %Give Up = 0.01% ระบบจะมีการค านวณ
ดังนี ้Account นี้มี Equity เท่ากับ 9,968,455  

 
 

   = X        เมื่อแทนค่า X จะเท่ากับ 99,684.55 

Volume =        จะได้ Volume ที่ต้องซื้อเท่ากับ 3,300 (ตัดหลักสิบออก) 
Loss (Baht) = Volume x (Price – Stop Price)      จะได้ Loss (Baht) = 990 บาท 

 
4. กดเลือกที่ช่อง Stop Loss เพื่อเป็นส่งค่าไปตั้งค าสั่ง Auto Trade ในการ Cut Loss 
5. กรอก Pin code แล้วส่งค าสั่งได้ทันที 
 
เมื่อ Order Buy ที่ส่งค าสั่งไปนั้นถูกจับคู่แล้วเรยีบร้อย (Matched) ค าสั่ง Stop Loss จะถูกน าไปตั้งค าสั่งบนระบบ Auto 

Trade โดยอัตโนมัติ    
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ความหมายของค าต่างๆ 

Price   ราคาที่ต้องการส่งค าสั่งซื้อ 
Stop Price  ราคาที่ต้องการขายตัดขาดทุน ซึ่งต้องต่ ากว่าราคาที่ซื้อเท่านั้น ใส่ราคาที่สูงกว่าไมไ่ด้ 

%Give Up    % ที่ทนรับความเสี่ยงของราคาได้ ว่าทนเสี่ยงได้กี่ % เมื่อกรอกตัวเลข % แล้ว ระบบจะขึ้น 
    จ านวนเงินความเสียหายจากเงินท่ีมีใน Port เช่น 1% ของเงินในพอร์ตคือเท่าไร 
Volume                  ระบบจะค านวณจ านวนปริมาณซือ้ให้อัตโนมัติหลังจากใส่ค่า %Give Up 

 
 

Loss (Baht)  แสดงจ านวนความเสียหายของพอร์ตรวมหลังจากใส่ค่า %Give Up 
Stop Loss  เมื่อเลือก Stop Loss ระบบจะส่งค าสั่ง Cut loss ไวล้่วงหน้าท่ีราคา Stop Price 
 

ความหมายของ Status บนระบบ Auto Trade Type Money Management 
Status Waiting Matched Order Buy ที่ส่งค าสั่งไปบนระบบซื้อ/ขายปกตินั้นยังไม่ถูกจับคูห่รอืจับคู่แล้วบางส่วนแต่ 
   ยังไม่ครบตามจ านวนหุ้นท่ีตั้ง ค าสัง่จะถูกส่งไปตั้ง Cut Loss รอ บนระบบ Auto Trade  
   และจะยังไม่ท างาน จนกว่า Order Buy จะถูกจับคู่แล้วเรยีบร้อย (Matched) 
Status Pending  Order Buy ที่ส่งค าสั่งไปนั้นถูกจบัคู่แล้วเรยีบร้อย (Matched) และเกิดค าสั่ง Cut Loss  
   บนระบบ Auto Trade โดยสมบูรณ์  
Status Cancel  มีการยกเลิกค าสั่งดังกล่าว 
Status Fail  ค าสั่งดังกล่าวตรวจสอบพบปัญหา และจะมีการแสดง Error ให้ทราบ 
Status Sent  ค าสั่งดังกล่าวบนระบบ Auto Trade ถูกส่งออกไปยังตลาดฯ เรียบรอ้ยแล้ว 
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Deal Information Auto Trade 

 
 
ส่วนที่ 1 

Mode   เลือกการแสดงข้อมูล 
- Active สถานะของเงื่อนไขที่ยังคงอยู่บนระบบ  Auto Trade ในวันปัจจุบันและ
สถานะ Pending ทั้งหมด 
- History สถานะของเงื่อนไขของวันก่อน ยกเว้น Pending 

Status   สถานะของค าสั่ง 
    All  แสดง Order ทั้งหมด 

Pending  แสดง Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 
Fail  แสดง Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทั้งแสดง Error 
Sent   แสดง Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรยีบร้อยแล้ว 
Canceled แสดง Order ที่ยกเลิกการส่งค าสัง่ 
Expire  แสดง Order ทีห่มดอาย ุ

 Search   คือ ปุ่มรีโหลด ส าหรับการ View Order Auto Trade 
Ref No.   คือ เลขท่ีอ้างอิงบนระบบ eFinTrade 
B/S   คือ B = ค าสั่งซื้อ, S = ค าสั่งขาย 
Symbol   คือ ช่ือของหลักทรัพย์ที่ต้องการสง่ค าสั่ง Auto Trade 
Volume   คือ จ านวนของหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งค าสั่ง Auto Trade 
Price   คือ ราคาของหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งค าสั่ง Auto Trade 
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Condition  คือ เงื่อนไขของค าสั่ง Auto Trade ที่จะส่งไปยังตลาดฯ เมื่อราคามาถึง Cond. 
Status   คือ สถานะของค าสั่ง  

    'Wait' ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสัง่เข้า Server eFinTrade 
     'Pending' ส าหรับ Order ที่รอส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ 

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

'Sent' ส าหรับ Order ที่ส่งค าสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 
'Incomplete' ส าหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดฯ ได้ 
'Delete' ส าหรับ Order ที่ Delete ไปแล้ว (กรณีตั้ง Group Cancel Type ‘2’) 

  Time   คือ เวลาที่ส่งค าสั่งเข้าระบบ eFinTrade ค าสั่งเข้าระบบ Auto หากตั้ง Order ข้ามวันจะ 
      เปลี่ยนจากเวลา เป็นวันท่ีส่งค าสั่งเข้าระบบ eFinTrade 

 

ส่วนท่ี 2  ต้องด าเนินการกดที่ปุ่ม  จากนั้นปุ่มจะเปลี่ยนช่ือเป็น  
Expire Date  คือ วันท่ีค าสั่ง Auto Trade หมดอายุ (เมื่อหมดอายุแล้วระบบจะยกเลิก Order นั้นๆ) 
Group Cancel  คือ ใช้แสดงส าหรับ Auto Trade Type ‘2’ แบ่งเครื่องหมายได้ดังนี ้

Y : ตั้ง Group Cancel 
N : ไมไ่ด้ตั้ง Group Cancel   

MM Order No.  คือ หมายเลยอ้างอิงค าสั่ง Auto Trade 
S-Time   คือ เวลาที่ค าสั่ง Auto Trade ส่งออกไปยังตลาดฯ 
Order No.  คือ เลขท่ี Order ที่ค าสั่ง Auto Trade ส่งออกไปยังตลาดฯ 
Stop Time  คือ แสดงเวลาของเงื่อนไข ส าหรับ Auto Trade Type Timing Stop  
Slippage (%)  คือ ค่า % ที่ตั้งเอาไว้ในเงื่อนไข Slippage(%)   
Error   คือ ขอ้ความแจ้งเตือนว่าค าสั่ง Auto Trade มีความผิดพลาดอย่างใด 
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บันทึกส าคัญส าหรับนักลงทนุที่ใช้งานระบบ Auto Trade 

- เงื่อนไขท่ีถึงเกณฑ์ราคาตามที่ก าหนด ระบบ Auto Trade จะส่งค าสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ เหมือนมีคนคีย์ค าสั่งซื้อ
ขายปกต ิ

- เมื่อมีการส่งค าสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิว
จากคนท่ีส่งค าสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า 

- อย่าลืมว่าถ้าค าสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!! 
- หุ้นที่ราคาต่ ากว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้งานระบบ Auto Trade เนื่องจากจ านวน

หุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ท าให้เมื่อส่งค าสั่ง MP แล้ว จ านวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ไม่ได้ของไป 
- Auto Trade จะท างานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่าน้ัน 
- เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งค าสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ ค าสั่งนั้นจะถูก Reject ออก ท าให้

ไม่ได้หุ้นตัวนั้นๆ 
- ค าสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซึ่งสามารถคลิกท่ีปุ่มสีแดงหน้า

ช่ือหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ 
- หากค าสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนด ค าสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตามจ านวน

วันหมดอายุที่ก าหนด (Expire) สูงสุดที่ 180 วัน 
- ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเง่ือนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเง่ือนไข แต่ถ้าหากเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งตรงเง่ือนไข 

ระบบก็จะส่งค าวั่งเข้าไปยังระบบซื้อขายปกติ และจะเช็คว่าจ านวนเงินพอหรือไม่, จ านวนหุ้นพอขายตามเง่ือนไขที่ก าหนดหรือไม่  
หากมีไม่พอ ค าสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ Send คือท าตามค าสั่งให้
เรียบร้อยแล้ว 

- ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ท าให้นักลงทุนยังสามารถท าการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังน้ัน
นักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งค าสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย 

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

- ระบบ Auto Trade จะไม่สามารถส่งค าสั่งที่จ านวนหุ้นเกิน 10% ของปริมาณเฉลี่ยย้อนหลัง 5 วันหลังสุดนับจากวันที่ตั้ง
ค าสั่ง 

- ส าหรับเงื่อนไข Last >, Last < มีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 
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ค าสั่งด้านซื้อ 

o ก าหนดให้ 1 Symbol สามารถเลือกตั้งเงื่อนไขได้เพียง 1 Account เท่านั้น 
o ก าหนดให้ 1 Account สามารถตั้งได้ 3 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกัน (หากเป็นเงื่อนไขที่ Value เดียวกัน  
 สามารถตั้งได้มากกว่า 3 เง่ือนไข) 
o แต่ละเง่ือนไขต้องก าหนด Value ห่างกันอย่างน้อย 6 Spread 
o หุ้นท่ีมีราคาต่ ากว่า 0.20 ไม่สามารถตั้งเงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันได้ 
o ค าสั่งด้านขาย 
o ก าหนดให้ 1 Symbol สามารถเลือกตั้งเงื่อนไขได้เพียง 1 Account เท่านั้น 
o ก าหนดให้ 1 Account สามารถตั้งได้ 3 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกัน (หากเป็นเงื่อนไขที่ Value เดียวกัน  

สามารถตั้งได้มากกว่า 3 เง่ือนไข) 
o แต่ละเง่ือนไขต้องก าหนด Value ห่างกันอย่างน้อย 6 Spread 
o หุ้นท่ีมีราคาต่ ากว่า 0.20 ไม่สามารถตั้งเงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันได้ 
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Portfolio (พอร์ตการลงทุนและข้อมูลบัญชีซื้อขาย) 
 

ลูกค้าส่วนใหญ่มักต้องการจะทราบว่า ณ ขณะนั้นตนเองมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเท่าไร และ ยังมีวงเงินเครดิตเหลืออยู่เท่าไร ถ้า
ขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้ก าไร/ขาดทุนเท่าไร  เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ ได้ออกแบบฟังก์ช่ันที่สะดวกแก่
ผู้ใช้ ในการที่จะดูแลและบอกข้อมูลที่ส าคัญเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ลูกค้า
สามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการซื้อ/ขายหุ้นได้อย่างรวดเร็ว จากที่กล่าวมาแล้วนี้จะท าให้ผู้ใช้
สามารถบริการและดูแลลูกค้าของผู้ใช้ได้อย่างดียิ่งข้ึน 

หนา้จอ Portfolio สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ โดยแบ่งเป็น 5 หน้าจอยอ่ยดังน้ี 
➢ Portfolio แสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ของลูกค้า 

- Profit/Loss  ประเมินผลก าไร/ขาดทุน  

- Holding Chart เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดง 
    ออกเป็น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย Sector  

- Credit  หลักทรัพย์ในพอร์ต (จะแสดงเฉพาะบัญชี Credit Balance) 
- Total Realized ผลก าไร/ขาดทุนตามจริง 
- Confirm Summary สรุปรายการซื้อ / ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได ้

➢ Portfolio Management แสดงข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นในพอร์ตและประเมินความเสี่ยงในด้าน 
  ต่างๆ 

- Risk Management ประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตวา่อยู่ในระดับใด เพื่อวิเคราะห์หาจดุ 
  แข็งจุดอ่อนของตน 
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กรณีหุ้น 
Portfolio 

 Portfolio (ประเมนิผลก าไร / ขาดทุน) 
 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลก าไรขาดทุนของหุ้นในพอร์ตของผู้ใช้เมื่อเทียบกับราคาของหุ้นที่เกิดการซื้อ/ขายกันครั้งสุดท้ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Last Sale) 

 
 
รายละเอียดหน้าจอและความหมายหน้าจอ Profit/Loss 
ส่วนที่ 1  

Account   คือ เลขท่ีบัญชีของลูกค้าและชื่อของลูกค้า 
Trader   คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดูแล  
Account Type  คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 
    ‘C’  :บัญชีเงินสด (Cash Balance, Cash) 
    ‘B’  :บัญชีเครดติบาแลนซ ์
VIP Flag   คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าคนนี้ติด 
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Credit Type  คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า 
 
    ‘1’ : Regular Credit      
       การซื้อจะพิจารณาที่วงเงินซื้อ 
     การขายจะพิจารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
    ‘2’ : Credit Line 
     การซื้อจะพิจารณาที่วงเงินซื้อ 
     การขายจะพิจารณาที่วงเงินขาย 
    ‘3’ : Total Exposure 
     การซื้อและขายจะพิจารณาที่วงเงินรวม     
Customer Type  คือ ชนิดลูกค้า 
    ‘C’ :ลูกค้าของโบรกเกอร ์
    ‘P’ :พอร์ทของโบรกเกอร ์
    ‘F’ :ลูกค้าตา่งชาติของโบรกเกอร ์
    ‘M’ :กองทุนรวมของโบรกเกอร ์
    ‘I’  :ลูกค้าของซับโบรกเกอร ์
    ‘S’ :พอร์ทของซับโบรกเกอร ์
    ‘O’ :ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
    ‘U’ :กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
Credit Line  คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกคา้เปิดบญัชีใหม่ มีไวเ้พือ่ให้ทราบว่าเป็นลูกค้า

ระดับใด 
การใช้งานฟิลด์นี้ ได้แก ่
1. ในกรณีอนุมัติวงเงินซื้อ/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ (Approve)  

จะใช้ Field นี้ในการค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทสีามารถอนุมัตไิด้ = Credit Line * 
Percent 

2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการขาย  
    ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 

ถ้า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะต้องไม่ท าให้ 
Buy/Total Credit Line มีค่ามากกว่า Credit Line (คืนวงเงินไดม้ากสุดไม่เกิน
จ านวน Credit Line) 

Equity   คือ ทรัพย์สินรวมของลูกคา้ 
Buy Limit   คือ เงินท่ีสามารถใช้ได ้
High Limit   คือ เงินท่ีสามารถใช้ได้ในวันนั้นๆ 
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ส่วนที่ 2 
Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู ่
Type   คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้า (แสดงหลังช่ือหุ้น) 
    “-“ = Long Term  หุ้นปกติ 
    S = การท า short sell 

P = Stock Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกัน (ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า 
Purchasing Power) 
C = Collateral Stock หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (มผีลต่อการคิด
ค านวณค่าPP) 

    H = หุน้ใน port ถูกก าหนดห้ามซือ้ขาย 
    R = ลูกหุ้น 
    * = หลักทรัพย์ที่หยุดท าการซื้อ/ขายชั่วคราว (Suspend) 
TTF   คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    " ": รายการซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ
    "1": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
    "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
OnHand   คือ จ านวนหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู่ใน Port (ซึ่งหักลบออกจากหุ้นท่ีสั่งขายแล้วแต่ยังไม่ Matched)  

    ค านวณจาก Onhand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 
Sellable   คือ จ านวนหุ้นใน Port ที่ลูกค้สามารถสั่งขายได้ โดยไม่ Short Sale ค านวณจาก 
   Sallable=Start today + Matched Buy today – Matched Sale today 
Average   คือ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของลูกค้าท่ีลกูค้าซื้อมาเก็บไว ้
Last   คือ ราคาที่ท าการซื้อ/ขายกันครั้งสุดท้ายที่เกดิขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
Cost   คือ ต้นทุนของการซื้อหุ้น (ค านวณจาก Shares * Average) 
Current Value  คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นท่ีลูกค้าม ี(ค านวณจาก Shares * Last) 
%Unreal   คือ ค านวณได้ดังนี้ (Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrealized P/L  คือ เป็นส่วนท่ีเปรยีบเทียบ เป็นสว่นท่ีเปรียบเทียบผลของการขายหุน้ท่ีมีอยู่ในพอร์ตทั้งหมด

ในราคาเฉลีย่ต่อหุ้นทีลู่กค้าซื้อมากบัในราคาที่ท าการซื้อขายกันครั้งสดุท้ายในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งสามารถค านวณไดด้งันี้ Unreal P/L= Current Value – Cost 

Realize P/L  คือ มูลค่าของผลก าไร / ขาดทุนซึง่เกิดจากการค านวณดังนี้  
   Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
Net Settlement  คือ วงเงินส่วนท่ีไม่ถูกน าไปรวมใน Line Available หลังจากการขายหุ้นที่ติด  
   Trading Alert level 3 สามารถกดสลบัได้ที่คอลัมน์ Realize P/L 
F-Score   คือ เกรดของหุ้นท่ีค านวณมาจากงบการเงิน (F-Score สามารถดูรายละเอียด 
    เพิ่มเตมิไดบ้นโปรแกรม efin StockPickUp) สามารถกดสลับได้ที่คอลัมน์ Realized 
Total Grade  คือ เกรดสรุปรวมของทั้งพอร์ต 

หมายเหตุ หากต้องการให้แสดงข้อมูล “Net Settlement” สามารถกดสลับท่ี Title Bar “Realize P/L” เพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าว 
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 Holdings Chart 

เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย Sector 

 
 

 Credit (หลักทรัพย์ในพอร์ต) 
แสดงข้อมูลภายในพอร์ตลูกค้า เชน่ วงเงินเครดิตคงเหลือและจ านวนหุ้น เป็นต้น 

ส าหรับ DST 

 



 
 

 

 

63 

 

*** ดังนั้นเมื่อชนิดบัญชีของลูกค้าต่างกัน บัญชีเครดิตบาแลนซ์ (Credit Balance) จึงเพ่ิมเมนู Credit ขึ้นมา 
รายละเอียดและความหมาย 
หน้าจอ Credit   
ส่วนที่ 1  

Account   คือ เลขท่ีบัญชีของลูกค้าและชื่อของลูกค้า 
Trader   คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดูแล  
Account Type  คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 
    ‘C’  :บัญชีเงินสด (Cash Balance, Cash) 
    ‘B’  :บัญชีเครดติบาแลนซ ์
VIP Flag   คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าคนนี้ติด 
Credit Type  คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า 
    ‘1’ : Regular Credit      
       การซื้อจะพิจารณาที่วงเงินซื้อ 
      การขายจะพิจารณาจ านวนหุ้นในพอร์ท   
    ‘2’ : Credit Line 
     การซื้อจะพิจารณาทีว่งเงินซื้อ 
     การขายจะพิจารณาที่วงเงินขาย 
    ‘3’ : Total Exposure 
     การซื้อและขายจะพิจารณาที่วงเงินรวม     
Customer Type  คือ ชนิดลูกค้า 
    ‘C’ :ลูกค้าของโบรกเกอร ์
    ‘P’ :พอร์ทของโบรกเกอร ์
    ‘F’ :ลูกค้าตา่งชาติของโบรกเกอร ์
    ‘M’ :กองทุนรวมของโบรกเกอร ์
    ‘I’  :ลูกค้าของซับโบรกเกอร ์
    ‘S’ :พอร์ทของซับโบรกเกอร ์
    ‘O’ :ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
    ‘U’ :กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
Credit Line  คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกคา้เปิดบญัชีใหม่ มีไวเ้พือ่ให้ทราบว่าเป็นลูกค้า

ระดับใด 
การใช้งานฟิลด์นี้ ได้แก ่

1.  ในกรณีอนุมัติวงเงินซื้อ/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ 
(Approve) จะใช้ Field นี้ในการค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมัตไิด้ = 
Credit Line * Percent 

    2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการขาย  
    ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 
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ถ้า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะต้องไม่ท าให้ 
Buy/Total Credit Line มีค่ามากกว่า Credit Line (คืนวงเงินไดม้ากสุดไม่เกิน
จ านวน Credit Line) 

Equity    คือ ทรัพย์สินรวมของลูกคา้ 
Excess Equity  คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า เป็นยอดวงเงินเครดติ ส าหรับ Account Type 

“B”และ Credit Type 1 เท่านั้น 
Purchasing Power  คือ อ านาจการซื้อ 

 
ส่วนที่2  

Margin Rate  คือ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ Broker ให้น้อยลง เพราะเนื่องจากลูกค้าแตล่ะคนมีเครดิตไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงมีการน าค่าของ Adjust Margin Rateมาท าการค านวณด้วยในการตัดและ
การคืนวงเงินให้กับลูกค้า 

Loan Limit  คือ ขีดจ ากัดยอดหนี้ของลูกคา้ Type “B” จะแสดงให้เห็นทีส่่วนบนของหน้าจอ Credit 
Balance Maintenance และค่า Loan จะมคี่าได้ไมเ่กินค่า Loan Limit นี้เท่านั้น    

Excess Equity  คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า เป็นยอดวงเงินเครดติ ส าหรับ Account Type “B”และ 
Credit Type 1 เท่านั้น 

Mark EE   คือ เป็นค่าของ EE ณ ปัจจุบัน = Eq – MR 
MM%   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องด ารงไว ้
Equity   คือ ทรัพย์สินรวมของลูกคา้ 
MR   คือ ทรัพย์สินที่เป็นประกัน * อัตรา Initial Margin    

 
ASSET 

Cash Balance  คือ ยอดเจ้าหนีสุ้ทธิ  
LMV   คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นในบัญชีของลูกค้า   
Collateral   คือ มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม   

 
LIABILITIES 

Loan   คือ ยอดกู้สุทธิ (หลังท าการซื้อขาย) 
SMV   คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นท่ีเกิดจากการขาย Short ในบัญชี (Short Sell Stock)   

 
CALL & FORCE 

Call   คือ ลูกค้าท่ีจะต้องเรียกหลักทรัพยค์้ าประกันเพ่ิม 
Force   คือ ลูกค้าท่ีจะต้องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญช ี
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ส าหรับ Freewill 

 
 

รายละเอียดและความหมาย 
หน้าจอ Credit   
ส่วนที่ 1  

Account   คือ เลขท่ีบัญชีของลูกค้าและชื่อของลูกค้า 
Trader   คือ หมายเลขและชื่อของผู้ดูแล  
Account Type  คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า 
    C = Cash Account 
    A = Cash Margin Account 
    M = Maintenance Margin 
    B = Credit Balance 
    H = Cash Balance 
    I = Internet 
Credit Type  คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า 
    1 = Premium 
    2 = Regular 
    3 = Sell Only 
    4 = Total Explosure 
    5 = Extend Premier 
    6 = Credit Line 
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    7 = Cash Balance 
    8 = Credit Balance 
    9 = Credit Balance (Temp Account) 
Customer Type  คือ ชนิดลูกค้า 
    ‘C’ : ลูกค้าของโบรกเกอร ์
    ‘P’ : พอร์ทของโบรกเกอร ์
    ‘F’ : ลูกค้าต่างชาติของโบรกเกอร ์
    ‘M’ : กองทุนรวมของโบรกเกอร ์
    ‘I’  : ลูกค้าของซับโบรกเกอร ์
    ‘S’ : พอร์ทของซับโบรกเกอร ์
    ‘O’ : ลูกค้าต่างชาติของซับโบรกเกอร์ 
    ‘U’ : กองทุนรวมของซับโบรกเกอร์ 
Credit Line  คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกคา้เปิดบญัชีใหม่ มีไวเ้พือ่ให้ทราบว่าเป็นลูกค้า

ระดับใด 
การใช้งานฟิลด์นี้ ได้แก ่

1.  ในกรณีอนุมัติวงเงินซื้อ/ขายหาก Trader ใช้แบบ Percent ในการอนุมัติ 
(Approve) จะใช้ Field นี้ในการค านวณ เช่น ยอดเงินสูงสุดทีสามารถอนุมัตไิด้ = 
Credit Line * Percent 

    2. ในกรณีคืนวงเงิน Buy/Total Credit Line ส าหรับลูกค้า Cash เมื่อท าการขาย  
    ถ้า Credit Line = 0 จะคืนวงเงินตามจ านวนจริง 

ถ้า Credit Line ไม่เท่ากับ 0 จะคนืวงเงินตามจ านวนจริง แต่จะต้องไม่ท าให้ 
Buy/Total Credit Line มีค่ามากกว่า Credit Line (คืนวงเงินไดม้ากสุดไม่เกิน
จ านวน Credit Line) 

Equity   คือ ทรัพย์สินของลูกค้าท้ังหมด (Equity = Buy Limit + Total Current Value) 
Excess Equity  คือ ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า เป็นยอดวงเงินเครดติ ส าหรับ Account Type “B” 
   และ Credit Type 1 เท่านั้น 
Purchasing Power  คือ อ านาจการซื้อ 

 
ส่วนที่ 2 

Acc EE   คือ ส่วนต่างของ equity ลูกคา้ที่มีอยู่จริงกับระดับ equity ที่ต้องการ ซึ่งจะใช้เป็น
ตัวก าหนด 

BCrd 50%   คือ อ านาจซื้อของลูกค้าท่ี Customer Margin 50% 
BCrd 60%   คือ อ านาจซื้อของลูกค้าท่ี Customer Margin 60% 
BCrd 70%   คือ อ านาจซื้อของลูกค้าท่ี Customer Margin 70% 
Assets   คือ มูลค่าส่วน Asset 
MR   คือ มูลค่าหลักประกันที่วางไว้ 



 
 

 

 

67 

Call Force  คือ มูลค่าที่โบรกเกอรต์้องการ Force 
Shortage Force  คือ มูลค่าที่ต้อง force ให้ถึงอัตรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL 
Liabilities   คือ มูลค่า Liability 
Equity   คือ ส่วนลงทุนของลูกค้า 
Buy MR   คือ MR ของหุ้นท่ีสั่งซื้อแต่ยังไม่ Match 
Sell MR   คือ MR ของหุ้นท่ีสั่งขายแต่ยังไม่ Match 
Cash Bal   คือ เงินสดที่วางเป็นประกัน 
EE   คือ ส่วนของทุนที่เหลืออยู่ 
PP   คือ อ านาจซื้อของลูกค้า 
Call LMV   คือ อัตรา Margin Call ด้าน LMV 
LMV   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ใน Port ของลูกค้า 
Collateral   คือ มูลค่าหลักประกันอ่ืนๆ เป็นคา่คงท่ี 
Call Margin  คือ มูลค่าที่โบรกเกอรต์้องการ Call 
Call SMV   คือ อัตรา Margin Call ด้าน SMV 
SMV   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ขาย Short ใน Port ของลูกค้า 
DEBT   คือ มูลค่าหนี้ท่ีกู้ไปเพื่อซื้อหลักทรพัย์ 
Shortage Call  คือ มูลค่าที่ต้อง call ใหถ้ึงอัตราที่ broker ต้องการ = EQUITY - CALL MARGIN 
Force LMV  คือ อัตรา force sell ด้าน LMV call ถึงระดับที่โบรกเกอรต์้องการ 
BMV   คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลูกค้า 
Action   คือ รายละเอียดของ Event call margin หรือ force sell 
Borrow MR  คือ MR ของหุ้นท่ีสั่งขายแต่ยังไม่ Match 
Force SMV  คือ อัตรา force sell ด้าน SMV call ถึงระดับที่โบรเกอรต์้องการ 
Withdrawal  คือ จ านวนวงเงินท่ีสามารถถอนได ้
Margin Rate  คือ อัตรามารจ์ิ้น 
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 Total Realize / Profit (ผลก าไร / ขาดทุนตามจริง) 
 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลก าไรขาดทนุของหุ้นท่ีลูกค้าผู้ใช้ได้ท าการส่งค าสั่งซื้อหรือขายไปแล้วจริง 

 
 

รายละเอียดและความหมาย 
หน้าจอ Total Realize / Profit   

Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู ่
Type   คือ ประเภทของหุ้นใน Port ของลูกค้า (แสดงหลังชื่อหุ้น) 

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

P = Stock Pledge หุ้นท่ีน ามาวางเป็นประกัน (ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า 
Purchasing Power) 
C = Collateral Stock หุ้นท่ีน ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (มผีลต่อการคิด
ค านวณค่า Purchasing Power) 

    H = หุ้นใน port ถูกก าหนดห้ามซือ้ขาย 
    R = ลูกหุ้น 
    * = หลักทรัพย์ที่หยุดท าการซื้อ/ขายชั่วคราว (Suspend) 
TTF   คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    " ": รายการซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ



 
 

 

 

69 

     
    "1": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
    "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Start   คือ จ านวนหุ้นเดิม หรือเริม่ต้นท่ีลกูค้ามีอยู่ภายในพอรต์ส าหรับวันนี้ 
B/H Today   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการส่งค าสั่งซื้อและเกดิการซื้อ/ขายกันขึ้น (Matched) รวมทั้งหุ้นท่ีมีการ 

Short Sell (ขายโดยไม่มหีุ้น) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันน้ี 
S/C Today   คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการส่งค าสั่งขายและเกดิการซื้อ/ขายกันขึ้น (Matched) รวมทั้งหุ้นท่ีมีการ

ท า Cover short (ซื้อคืนในส่วนท่ีได้ท าการ Short sell ไป) และมีการ Matched เกิดขึ้น
ทั้งหมดภายในวันน้ี 

S/C Avg   คือ ราคาเฉลี่ยในการขายหรือการ Cover Short ต่อหุ้นท่ีเกดิขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้า
ภายในวันน้ี 

Cost Avg   คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อหุ้นท่ีเกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกคา้ภายในวันน้ี 
S/C Amount  คือ มูลค่าของหุ้นท่ีมีการขายหรือ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลี่ย ซึงสามารถท าการ

ค านวณได้ดังนี้ Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today 
Cost Amount  คือ มูลค่าของหุ้นท่ีมีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งสามารถท าการค านวณไดด้ังนี้ 

Cost Tot Amount = Cost Avg * Sell Today 
Realize P/L   คือ มูลค่าของผลก าไร / ขาดทุนซึง่เกิดจากการค านวณดังนี ้
   Realized P/L = Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 
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 Confirm Summary (สรุปรายการซ้ือ / ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได้) 
สรุปรายการซื้อ/ขาย ของลูกค้าตามหุ้นเฉพาะ ท่ีจับคูไ่ด้เรียบร้อยแลว้  โดยแยกตาม Side B / S   

 
 

รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Confirm Summary   
Side  คือ B = ซื้อหุน้, S= ขายหุ้น 
Symbol  คือ ช่ือของหุ้นท่ีท าการซื้อ/ขายภายในวันนี้ 
TTF  คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน 
   " ": รายการซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ
   "1": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
   "2": รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
Volume  คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซื้อ/ขายทั้งหมดของหุ้นภายในวันนี ้
Price  คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อ/ขายหุ้นท่ีเกิดขึ้นภายในวันน้ี 
Amount  คือ มูลค่าของหุ้นท่ีมีการซื้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย 
Comm+Vat  คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ Commission ของแต่ละรายการ 
NetAmnt  คือ ยอดเงินของลูกค้าท่ีจะต้องจ่ายในกรณีซื้อ หรือรับในกรณีขาย ค านวณโดย 
   ซื้อ = Amount + Commission 
   ขาย = Amount – Commission 
TOTAL BOUGHT  คือ มูลค่าซื้อของหุ้นท้ังหมด ณ วนัท าการปัจจุบัน 
TOTAL SOLD  คือ มูลค่าขายของหุ้นท้ังหมด ณ วันท าการปัจจุบัน 
TOTAL NET  คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD 
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Portfolio Management  

 Risk Management 

เป็นการวัดประสิทธิภาพของพอร์ตเพื่อให้มองเห็นจุดอ่อนของตน จะได้ปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
รายละเอียดและความหมายหน้าจอ Risk Management 
 ปุ่ม Auto Trade  สามารถตั้งค าสั่ง Auto Trade Type 2 จากหน้า Risk Management ได้ทันที 
 ปุ่ม Edit    หากต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขได ้
 ปุ่ม Save   ส าหรับบันทึกเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง  
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Zone ตารางแสดงค่าปัจจุบัน 

Symbol   คือ ช่ือของหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู ่ 
TTF   คือ หมายเลขผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

" "   ค าสั่งซื้อ/ขายหุ้นปกต ิ
    "1"  ค าสั่งซื้อ/ขายของผู้ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทสมาชิก   
    "2"  ค าสั่งซื้อ/ขายของนักลงทุนท่ัวไปแบบ NVDR order 

Caution   คือ Caution ให้แจ้งเตือนเมื่อราคา Last ของหุ้นตัวนั้นลงมาแตะ 3%  
จากราคา Stop Price เช่น ตั้งราคา Stop Price ที่ 10 บาท  
3% ของ 10 บาท จะอยู่ท่ีราคา 10.30 ดังนั้น เมื่อราคา Last ลงมาถึง 10.30 ให้ท าการแจ้ง
เตือนเป็น Notification และขึ้นสญัลักษณ์ที่ช่อง Caution 

F-Score   คือ Grade ของหุ้น โดยอิงจากงบการเงิน (ใช้ค่า F-Score จากหน้า Portfolio Profit/Loss) 
Beta   คือ ระดับที่บอกความเสี่ยงว่าหุ้นท่ีถืออยู่ มีความเสีย่งอยู่ในระดับใด ค่าที่ดีคือแสดง 

ค่า Low Caution, F-Grade, Beta จะอยู่ในหัวข้อเดียวกัน สามารถกดสลับท่ีหัวข้อได ้
OnHand คือ จ านวนหุ้นท่ีลูกค้ามีอยู่ใน Port (ซึ่งหักลบออกจากหุ้นท่ีสั่งขายแล้วแต่ยังไม่ Matched)  

ค านวณจาก OnHand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today 
Average คือ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของลูกค้าท่ีลกูค้าซื้อมาเก็บไว ้
Last คือ ราคาที่ท าการซื้อ/ขายกันครั้งสุดท้ายที่เกดิขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
Unrl P/L(%) คือ ค านวณได้ดังนี้ (Unrl P/L / Cost) * 100 
Unrl P/L คือ เป็นส่วนท่ีเปรยีบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยู่ในพอรต์ทั้งหมดในราคาเฉลีย่ต่อหุ้นที่

ลูกค้าซื้อมากับในราคาที่ท าการซื้อขายกันครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสามารถค านวณ
ได้ดังนี้ Unreal P/L= Current Value – Cost 

Real P/L คือ มูลค่าของผลก าไร / ขาดทุนซึง่เกิดจากการค านวณดังนี้  
Sell Tot Amount – Cost Tot Amount 

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

 

Zone ตารางต้ังค่า (แถบสีชมพู) 

Condition  คือ เงื่อนไขส าหรับก าหนดราคา Stop Price  
- %Change  มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 50 
- SMA มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 200 
- Break Low มีให้เลือกตั้งแต่ 1 – 200 

Stop Price  คือ ราคา Cut Loss โดยค่าเริ่มตน้จะให้อิง จากค่า Max Loss (%) ตามระดับ Level ที่
เลือก ซึ่งจะสมัพันธ์กับช่อง Condition 

Target  คือ ราคา Take Profit ค านวณโดยอ้างอิง StopPrice ตามระดับ Level ที่เลือก 
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P/L  คือ แสดงค่าก าไรขาดทุน จาก Stop Price ที่ตั้ง  
  ค านวณจาก 
  - หุ้น Type ปกติ >> P/L = (StopPrice – (StopPrice * SlipPage) – Avg) * OnHand 

 - หุ้น Type ‘S’ >> P/L = (Avg- (StopPrice + (StopPrice * SlipPage))) * OnHand 
 โดยที่ SlipPage มีค่าเท่ากับ 1% 

Total P/L  คือ ผลรวมของช่อง P/L 
Impact (%)  คือ ค่าก าไรขาดทุนของหุ้นตัวนั้น คิดเป็นก่ี% ของ Equity  
  ค านวณจาก (P/L /Equity)*100 

 
Zone ก าหนดค่าด้านล่าง 

Level  คือ ระดับก าหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเปดิโปรแกรม คือ Beginner 
Expect Profit(%)  คือ ก าไรที่คาดหวัง แสดงค่าตามระดับ Level 
Expect Win(%)  คือ ความแม่นย าที่คาดหวัง 
Expect Profit/Loss Ratio(%) คอื ก าไรมากกว่าขาดทุนคิดเป็นกีเ่ท่า 
Started Equity(Baht)  คือ เงินลงทุนเริ่มต้น ใช้ค่า Equity ครั้งแรกที่เปิดโปรแกรมครั้งเดยีว และจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ใช้งานจะท าการแก้ไขเอง 
Max Loss(%)  คือ ยอมรับการขาดทุนได้กี่ % แสดงค่าตามระดับ Level ที่เลือก 
Able to Loss(Baht) คือ เงินคงเหลือท่ีจะขาดทุนได ้
Regain(%)  คือ % เงินท่ีต้องท ากลับคืนในกรณีที่ขาดทุน 
Performance  คือ แสดงประสิทธิภาพการบริหารพอร์ต ว่าบริหารได้ดีในระดับใด ม ี5 ระดับ ได้แก ่

- Excellent 
- Good 
- Fair 
- Poor 
- Fail 

Financial Grade  คือ แสดง Total Grade จากหน้า Portfolio Profit/Loss 
Risk of Volatility  คือ แสดง Total Risk of Volatility 
Risk of Position Size คือ แสดงความเสี่ยงของพอร์ต ว่าเสี่ยงอยู่ในระดับใด มี 5 ระดับ ไดแ้ก่ 

- Very Low 
- Low 
- Normal 
- High 
- Very High 

  Risk of Position Size ที่ดีควรอยู่ในระดับ Normal จนถึง Very Low 
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หมายเหตุ 

- ใช้ได้กับบัญชี Cash/ Cash Balance และ Credit Balance 
- เปิดสิทธิการใช้งานเฉพาะ บล. ท่ีมี Auto Trade เท่านั้น 
- ดูวิดีโอการสอนเทคนิคการใช้งานได้ที่ YouTube Channel efinanceThai TV  
- หัวข้อ “efinanceThai TV Special_Portfolio Management” หรือท่ี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลของลกูค้าและวงเงิน 
Account  คือ หมายเลขบัญชีลูกค้า 
Account / Customer Type   คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า  ‘C’ : Cash  
Prev Cash Bal  คือ Cash balance (Previous) คอื วงเงิน Cash balance ต้นวันของลูกค้าท่ีส่งมาจาก 

BSB (ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน) 
Line Available  คือ วงเงินคงเหลือท่ีสามารถส่งค าสั่งซื้อขายได ้
Deposit / Withdraw คือ จ านวนวงเงินท่ีลูกค้าท าการเพิม่วงเงินเข้ามาในวันน้ัน 
Comm+Vat  คือ ค่าคอมมิสช่ัน+ค่า Vat 
EquityBalance  คือ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด  
EE (Excess Equity) คือ สินทรัพย์คงเหลือท่ีสามารถส่งค าสั่งซื้อขายได้หลังหักเงินประกัน 
Unreal P/L  คือ มูลค่ารวมก าไร/ขาดทุน 
Margin Balance  คือ มูลค่าของหลักประกัน 
Call Force / Amt  คือ เครื่องหมายแสดงถึงสถานะของ Port / Amt (Amount) จ านวนเงินประกัน  
  จะประกอบด้วยดังนี ้
   Normal สถานะทางบัญชีปกต ิ
   Call สถานะทางบัญชีจะต้องเพิ่มเงินประกัน 
   Force สถานะทางบัญชีจะต้องเพิ่มเงินประกัน หรือต้องบังคับให้ปิดสญัญา 
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ส่วนที่ 1   
Previous Equity Balance = วงเงินท้ังหมดที่ลูกค้ามี ณ ต้นวัน 

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

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

Previous Unrealized P/L = Unreallized PL ที่ได้จากการ MTM เมื่อวานโดยระบบ DTS จะรบัค่ามา
จาก BSB และค่านี้ไม่มีการเปลีย่นแปลงตลอดวัน 

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

Previous CallForce Flag/Amount = ค่าที่ใช้ในการระบุว่าลูกคา้คนนั้นๆ ต้องวางเงินสดเพิ่ม 
+/-xxxxxx:จ านวนเงินสดส่วนต่างจาก IM level 
C/-xxxxxx:Call/จ านวนเงินท่ีโดน call เพื่อให้กลับไปอยู่ที่ IM level 
F/-xxxxxx:Force/จ านวนเงินท่ีโดนปิด Position เพื่อให้ไปอยู่ที่ MM level 

Current(Expected) Equity Balance = วงเงินท้ังหมดที่ลูกค้ามีโดยรวมถึงก าไร/ขาดทุนที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริง 
Current(Expected) Excess Equity 
Balance 

= - เป็นวงเงินท่ีใช้ในการตรวจสอบว่าลูกค้ามีวงเงินพอท่ีจะสั่งซื้อ Order ใหม่ได้
หรือไม ่

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

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

Current(Expected) Unrealized P/L = UnrealizedPL ของวันน้ีเทียบกับ Daily Settlement Price 
Current(Expected) Margin Balance = Requried IM หรือเงินประกันท่ีลกูค้าวางไว้ในการเปิด Position โดยระบบ 

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

= ค่าที่ใช้ในการระบุว่าลูกคา้คนนั้นมจี านวนเงินส่วนท่ีเกินหลักประกันที่วางอยู่
เท่าไหร่ หรือต้องการวางเงินสดเพิม่หรือไม่ เป็นจ านวนเท่าไหร่ 

Current(Port) Equity Balance = วงเงินท้ังหมดที่ลูกค้ามีโดยรวมถึงก าไร/ขาดทุนที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริง 
Current(Port) Excess Equity 
Balance 

= - เป็นวงเงินท่ีใช้ในการตรวจสอบว่าลูกค้ามีวงเงินพอท่ีจะสั่งซื้อ Order ใหม่ได้
หรือไม ่

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

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

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

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

= คา่ที่ใช้ในการระบุว่าลูกคา้คนนั้นมจี านวนเงินส่วนท่ีเกินหลักประกันที่วางอยู่
เท่าไหร่ หรือต้องการวางเงินสดเพิม่หรือไม่ เป็นจ านวนเท่าไหร่ 

 
ส่วนที่ 2 แสดง Port ของลูกค้า 
Portfolio (Cost) 

Symbol   คือ ช่ือย่อตราสารอนุพันธ ์
L/S   คือ Long = การเคาะซื้อ, Short = การเคาะขาย 
OnHand   คือ จ านวนสัญญาที่สามารถส่งค าสั่งได ้
Sellable   คือ จ านวนสัญญาที่มีอยู่จริง 
Cost Avg  คือ ราคาต้นทุนจริง  
Last   คือ ราคาตลาด 
Amount   คือ มูลค่าต้นทุนของตราสารอนุพันธ์ 
Mkt Value  คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นท่ีลูกค้าม ี(ค านวณจาก Sellable*Last) 
%Unrealized P/L   คือ ก าไรหรือขาดทุนของสัญญาเทยีบกับราคาตลาด คิดเป็นเปอร์เซน็ต์ 
Unreal (Cost)  คือ เปรียบเทียบปริมาณก าไร / ขาดทุน ตามจริง ตั้งแต่ซื้อมาจนถึงปัจจุบัน 
Realize   คือ ก าไร / ขาดทุนท่ีเกดิจากการขายสัญญาในวันนั้น 
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Portfolio (Settlement) 

 

Symbol   คือ ช่ือย่อตราสารอนุพันธ ์
L/S   คือ Long = การเคาะซื้อ, Short = การเคาะขาย 
OnHand   คือ จ านวนสัญญาที่สามารถส่งค าสั่งได ้
Sellable   คือ จ านวนสัญญาที่มีอยู่จริง 
Price Avg  คือ ราคาต้นทุนเฉลี่ย (คิดจากราคาปิดวันก่อนหน้า) 
Last   คือ ราคาตลาด 
Amount   คือ มูลค่าต้นทุนของตราสารอนุพันธ์ 
Mkt Value  คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นท่ีลูกค้าม ี(ค านวณจาก Sellable*Last) 
%Unrealized P/L    คือ ก าไรหรือขาดทุนของสัญญาเทยีบกับราคาตลาด คิดเป็นเปอร์เซน็ต์ 
Unreal (Settle)  คือ เปรียบเทียบปริมาณก าไร / ขาดทุน เทียบกับราคา Price Settlement ของวันก่อนหน้า 
Realize   คือ ก าไร / ขาดทุนท่ีเกดิจากการขายสัญญาในวันนั้น 
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Graph 
 

วิธีการใช้งานส่วนต่างๆในกราฟ 
1. การเปลี่ยนชื่อหุ้น 

คลิกไปที่ช่อง Symbol จากนั้น พิมพ์ช่ือหุ้นที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter 

 
2. การดึงข้อมูลล่าสุด 

ให้คลิกทีปุ่่ม Refresh จากนั้นระบบจะท าการดึงข้อมลูล่าสุด ณ ขณะนั้นมาแสดงผล 
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3. การแสดงราคาหุ้น 
สามารถอ่านค่า Open, High, Low, Close ได้ที่ด้านบนของกราฟ อีกทั้งยังแสดงค่า Volume ให้เห็นอีกด้วย 

(แสดงต่อจากค่า Close) ส่วนราคาล่าสุดนั้น ระบบจะแสดงให้ทราบทางด้านขวามือของกราฟด้วย ซึ่งจะแสดงผล 

Realtime 
 

4. การเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของแท่งเทียน (Price Style) 
ให้กดไปท่ีปุ่ม PS ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ 5 แบบ ได้แก่ Candle, Bar, Colored Bar, Line, Hollow Candles 

โดยค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็น Candle (แสดงเป็นแท่งเทียน) 
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แสดงผลแบบ Candle 

 
แสดงผลแบบ Bar 
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แสดงผลแบบ Colored Bar 

 
แสดงผลแบบ Line 
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แสดงผลแบบ Hollow Candles 

 

 
5. การใส่ Indicator ส าหรับวิเคราะห์หุ้น 

ให้กดไปท่ีปุ่ม Indy แล้วเลือกใส่ Indicator ตัวที่ต้องการ 
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ตัวอย่างการใส่ Indicator 

MACD 
เมื่อกดไปท่ี MACD จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับตั้งค่าตา่งๆดังรูป โดยจะมีค่าเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐานให้ นั่นคือ 12,26,9  

**ท้ังนี้นักลงทุนควรศึกษาความหมายของการปรับค่าตัวเลขเพ่ิมเติมด้วย 
- สามารถปรับขนาดความหนาของเส้น MACD, Signal ได้โดยการคลิกท่ีช่องตัวเลข แล้วเลือกขนาดความหนาที่ต้องการ 
- สามารถปรับลักษณะของเส้น MACD, Signal ไดโ้ดยการคลิกท่ีช่อง Line จะมรีูปแบบการแสดงผลแบบอ่ืนข้ึนมาให้เลือก 
- สามารถปรับสีของเส้น MACD, Signal ได้โดยการคลิกท่ีช่องของสีแล้วเลือกสีได้ตามต้องการ 
- เมื่อปรับตั้งค่าตา่งๆเรยีบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ม Create 
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การแสดงผลของ MACD 

 

วิธีการลบ Indicator 
 แตะไปท่ีปุม่ X เพื่อลบ Indicator ตัวที่ไม่ต้องการ 
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Moving Average กลุม่เส้นค่าเฉลี่ย 
เมื่อกดไปท่ี Moving Average จะปรากฏหน้าต่างส าหรับตั้งค่าต่างๆดังรูป  

Periods  จะมีค่าเริ่มต้นให้ท่ี 50   **ท้ังนี้นักลงทุนควรศึกษาความหมายของการปรับค่าตัวเลขเพ่ิมเติมด้วย** 
Field ใช้ส าหรับเลือกปรับว่าต้องการให้ Indicator ตัวนี้ค านวณจากราคาใด ค่าเริม่ต้นจะเป็นค่า Close 
Type ใช้ส าหรับเลือกปรับว่าต้องการให้ Indicator ตัวนี้ มีการค านวณแบบใด  

โดยมีให้เลือก 7 แบบ ได้แก่ Simple, Exponential, Time Series, Triangular, Variable, Weighted, Well Wilder 
- สามารถปรับขนาดความหนาของเส้น MA ได้โดยการคลิกท่ีช่องตัวเลข แล้วเลือกขนาดความหนาท่ีต้องการ 
- สามารถปรับลักษณะของเส้น MA ได้โดยการคลิกท่ีช่อง Line จะมีรูปแบบการแสดงผลแบบอ่ืนข้ึนมาให้เลือก 
- สามารถปรับสีของเส้น MA ได้โดยการคลิกท่ีช่องของสีแล้วเลือกสีได้ตามต้องการ 
- เมื่อปรับตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create 
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การแสดงผลของ MA จะแสดงอยูก่ับแท่งราคา ซึ่งสามารถอ่านค่าไดจ้ากตัวเลขด้านบน ดังรูป 

 
วิธีการลบ Indicator 

แตะไปท่ีเส้น MA ที่ต้องการจะลบ จากนั้นกดปุ่ม X เพื่อลบเส้นนั้นออก 
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6. การวาดเส้นต่างๆ 

แตะไปที่ปุ่ม Draw จะมีตัวเลือกที่ เกี่ยวกับการวาดเส้นขึ้นมาให้เลือกใช้งานได้ 6 ตัว ได้แก่ Annotation, 
Horizontal, Trend line, Ray, Segment, Crosshair 
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Annotation 
เป็นการใส่ค าหรืออักษรลงไปในกราฟ  

วิธีการใช้งาน 

• เมื่อกดที่ Annotation แล้ว จะเหน็ว่ามีเส้นตัดสีขาวจางๆ ให้ใช้นิ้วท่ีแตะค้างไว้ท่ีกราฟ แล้วลากนิ้วไปยังจุดเริม่ต้นท่ีต้อง 

• ยกนิ้วขึ้นและแตะลงไปยังต าแหนง่เริ่มต้น (ยกน้ิวข้ึนและแตะนิ้วลงไป โดยให้แตะนิ้วค้างไว้) 

• จะปรากฎเส้นสีแดงข้ึนหลังจากท่ีลากนิ้วผ่าน พร้อมท้ังจะมีกรอบสขีาวแสดงขึ้นมาด้วย (ระหว่างนี้นิ้วต้องแตะค้างอยู ่
 ตลอด) 

• เมื่อลากนิ้วมาถึงจุดสิ้นสุดที่ต้องการ ให้ยกน้ิวข้ึน และแตะนิ้วซ้ าลงไปอีกครั้ง 

• พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วกด Save 
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วิธีการลบ Annotation 

แตะไปท่ีข้อความทีต่้องการลบ จะปรากฎปุ่ม X ขึ้นมา ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อลบข้อความ 
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Horizontal เส้นตรงแนวนอน 
วิธีการใช้งาน 

• เมื่อกดที่ Horizontal แล้ว จะเหน็ว่ามีเส้นตัดสีขาวจางๆ ให้ใช้นิ้วท่ีแตะค้างไว้ท่ีกราฟ แล้วลากนิ้วไปยังแนวท่ีต้องการ 

• ยกนิ้วขึ้นและแตะลงไปยังต าแหนง่ที่ต้องการ จะปรากฎเส้นแนวนอนให้ 

 

วิธีการลบ Horizontal 
แตะไปท่ีเส้นท่ีต้องการจะลบ จะปรากฎปุ่ม X ขึ้นมา ให้กดปุ่มดังกลา่วเพื่อลบเส้น 
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Trend Line ใช้ส าหรับตีเส้นตรง เพ่ือหาแนวโน้มของราคา  

เส้นนี้จะแสดงเป็นเส้นตรงเฉียงตามที่ผู้ใช้งานลากเส้น ซึ่งจะมีความยาวตลอดกราฟ 
วิธีการใช้งาน 

• เมื่อกดที่ Trend Line แล้ว จะเหน็ว่ามีเส้นตัดสีขาวจางๆ ให้ใช้นิ้วท่ีแตะค้างไว้ท่ีกราฟ แล้วลากนิ้วไปยังแนวท่ีต้องการ 

• ยกนิ้วขึ้นและแตะลงไปยังต าแหนง่ที่ต้องการ จากนั้นลากนิ้วแล้วกดซ้ าอีกครั้งยังจุดที่ต้องการ 
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วิธีการลบ Trend Line 
แตะไปท่ีเส้นท่ีต้องการจะลบ จะปรากฎปุ่ม X ขึ้นมา ให้กดปุ่มดังกลา่วเพื่อลบเส้น 
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RAY ใช้ส าหรับตีเส้นตรง เพ่ือหาแนวโน้มของราคา เส้นนี้จะแสดงเป็นเส้นตรงเฉียงตามที่ผู้ใช้งานลากเส้น ซึ่งจะมีความยาว

ตลอดกราฟเพียงด้านเดียว 
Segment ใช้ส าหรับตีเส้นตรงเพื่อหาแนวโน้มของราคา เส้นนี้จะแสดงเป็นเส้นตรงเฉียงตามที่ผู้ใช้งานลากเส้น ซึ่งจะมี

ความยาวเท่ากับที่ผู้ใช้งานตีเส้นเท่านั้น สามารถก าหนดความยาวของเส้นได้ อีกทั้งยังบอกด้วยว่า ระยะห่างจากจุดที่ตีเส้นนั้น ห่างกี่
แท่งราคา ทั้ง 2 เส้นนี้มีวิธีการตีเส้นเหมือนกับเส้น Trend Line 
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Crosshair เส้นตรงแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ใช้ส าหรับอ่านค่าของแต่ละแท่งว่ามีราคา Open, High, Low, Close ใน
แต่ละวันเท่าใดบ้าง 

 

วิธีการลบ Crosshair 
ให้กดที่ปุ่ม Draw แล้วเลือกที่ None 

 

 ** หากผู้ใช้งานตีเส้นต่างๆไว้หลายเส้น แล้วต้องการลบออกในครั้งเดียว สามารถท าได้โดย กดท่ีปุ่ม Draw แล้วเลือกที่ 
Remove tool ** 
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7. การเปลี่ยน Period 
สามารถเปลีย่น Period ในกราฟได้ โดยการ แตะที่ปุ่ม Period แล้วเลือก Period ที่ต้องการ 

กราฟของ efin Trade+ สามารถดูไดต้ั้งแต่ระดับ Intraday ไปจนถึง ระดับป ี
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Notification 
เป็นการแจ้งเตือนราคาได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลบนมือถือในระบบ iOS แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1 

Price Alert จะเป็นการท างานลกัษณะ ตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยเง่ือนไขมีอยู่ 2 แบบคือ 
  - ราคาล่าสุด (Last Sale Price)  

- เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเมื่อเทยีบกับวันก่อนหน้า (%Change Price) และเมื่อเกิดการแจ้งเตือนจะมาแสดงผล
จะมาแสดงผลที่มือถือ 

การต้ังเงือนไขการแจ้งเตือนมีวิธีดังนี้  
หากต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน หุ้น TMB เมื่อราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าหรือเท่ากับ 2 หรือ เมื่อ TMB ราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือเมื่อ TMB มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ให้แจ้งเตือน 
1. ก าหนดช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน  *** การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข 
2. ก าหนดเงื่อนว่าจะให้เป็น Last Sale Price, %Change Price 
3. ก าหนดเครื่องหมาย 
4. ก าหนด Value 
5. ใส่ข้อความสั้นๆ เมื่อเกิดการแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าเป็นการแจ้งเตือนของอะไร 

เมื่อก าหนดเง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม  

 
 



 
 

 

 

99 

 
เมื่อเกิดการแจ้งเตือนจะแสดงดังหน้าจอต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 

Portfolio Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 
เมื่อถึงเงื่อนไขดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนผ่านมือถือ และยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการซ้ือขายท่ีมีการจับคู่ท้ังหมดแล้วอีกด้วย 
เมื่อท่านเคย Login ในโทรศัพท์แล้ว ท่านสามารถที่จะก าหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนผ่าน PC ได้ ซึ่งการแจ้งเตือนก็จะไปแสดงบน
หน้าจอมือถือเช่นกัน  
การต้ังเงือนไขการแจ้งเตือนมีวิธีดังนี้  

- เลือกหุ้นท่ีมีอยู่ในพอร์ต ท่ีต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน คลิกไปท่ีหุ้นนั้นให้ขึ้นเป็นแทบสีเทา 

- หุ้นท่ีเลือกจะแสดงด้านบน จากนั้นก าหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือน ซึ่งการแจ้งเตือนจะมี 2 แบบด้วยกันคือ 
1. ราคาต้นทุน (Cost) เปลี่ยนแปลงไป มากกว่า หรือ น้อยกว่าท่ีได้ก าหนด 
2. เปอร์เซ็นต์เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า (%Change Price) มากกว่า หรือ น้อยกว่าท่ีได้ก าหนด 

- เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Update รายการดังกล่าวจะไปแสดงด้านล่าง 
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เมื่อเกิดการแจ้งเตือนจะแสดงดังหน้าจอต่อไปนี ้

➢ การแจ้งเตือนเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวตรงตามทีไ่ด้ก าหนดไว ้
 
 

➢ การรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการซื้อ/ขาย ท่ีจับคู่ได้ (Match) 

 
 
ส่วนที่ 3  
 Other เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ รวมถึงแสดงประวัติการแจ้งเตือนที่เคยแจ้งเตือนภายในวันนั้นๆ  

 
 

หากผู้ใช้เลือก    
 คือ รับสรุปสภาวะตลาดฯ (SET Index, Most-Active และอื่นๆ) 

หากผู้ใช้เลือก   
 คือ รับข้อความเมื่อรายการซื้อขายจับคู่หมดแล้วและสรุปพอร์ต ณ สิ้นวัน 

หากผู้ใช้เลือก   
 คือ รับข้อความข่าวสารจากโบรกเกอร์ 
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Ticker (รายการซื้อขายระหว่างวัน) 
 เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา 

และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย สามารถดูได้ทั้งตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดง
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยจะสามารถเลือกการแสดงได้ 3 แบบดังน้ี 

ALL แสดงรายการซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์และอนุพันธ์พร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็นส่วนบนแสดงรายการซื้อขาย
ล่าสุดของหลักทรัพย์ และส่วนล่างแสดงรายการซื้อขายของอนุพันธ์ 

 
ซ่ึงจะประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

Symbol   คือ ช่ือย่อหลักทรัพย์ หรือสญัญา     
B/S   คือ รายการที่เกดิขึ้นจากการซื้อหรือขายโดยที่ หากเป็นการซื้อจะแสดง B  
    และหากเป็นการขายจะแสดง S 
Volume   คือ ปริมาณของรายการซื้อขายทเีกิดขึ้น 
Price   คือ ราคาของรายการซื้อขายที่เกิดขึ้น 
ลูกศร   คือ แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาปจัจุบันเทียบกับราคาก่อนหน้า 

ลูกศรสีแดง แสดงว่าเป็นราคาลดลง 
ลูกศรสีเขียว แสดงว่าเป็นราคาเพิม่ขึ้น 

Chg    คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดเทียบกับราคาปิดท าการเมื่อวาน 
%Chg   คือ ผลต่างของราคาซื้อขายล่าสุดเทียบกับราคาปิดท าการเมื่อวานคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 
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SET แสดงราการซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์ 

 
TFEX แสดงรายการซื้อขายล่าสุดของอนุพันธ์ 
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News (หน้าจอส าหรับติดตามข่าวสาร) 
 

ใช้ส าหรับตดิตามข่าว โดยเพิม่การคัดกรองจาก Favorite ที่ Save ไว้ได้ และสามารถ Search ข่าวจากหุ้นท่ีสนใจได้อีกด้วย 
วิธีการใช้งาน 

1. My Port แสดงข่าวสารจากหุ้นใน Portfolio 
2. Favorites-1 ข่าวสารจากหุ้นท่ี Save Favorite 1- 5 ไวใ้นหน้า My List 
3. Symbol ส าหรับใส่ช่ือหุ้นเพื่อค้นหาข่าวสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

104 

 

Finance (หน้าจอส าหรับแสดงงบการเงินอย่างย่อ) 
 

ใช้ส าหรับดูงบการเงินอย่างย่อ สามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี หากว่าปีน้ันๆ ยังไม่ครบปี จะแสดงข้อมูลถงึ Quarter ล่าสุด 

 
Asset(M฿)  คือ สินทรัพย์  
Liabilities(M฿)  คือ หนี้สิน  
Equity(M฿)  คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น  
Debt Equity Ratio คือ สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน  
ROA(%)   คือ เปอร์เซ็นตผ์ลตอบแทนของสนิทรัพย์  
ROE(%)    คือ เปอร์เซ็นตผ์ลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น  
Revenue(M฿)   คือ รายได้  
Net Profit(M฿)   คือ ก าไรสุทธิ  
Net Profit Margin(%) คือ ก าไรคิดเป็นกี่เปอรเ์ซ็นต์ของรายได้  
EPS(Baht)   คือ ก าไรต่อหุ้น  
P/E    คือ ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น  
P/BV    คือ ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมลูค่าทางบัญชี  
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Intelligent     
 

เป็นเมนูท่ีถูกออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกที่สามารถสั่งการฟงัช่ันได้มากมายในปุม่เดยีว (รองรับเฉพาะหุ้นเท่านั้น) 

 
 
เมนู Intelligent ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 
➢ ภายในเมนู Intelligent คือ 

Symbol   คือ ช่ือหุ้นที่ก าลังดูอยู่ในหน้า My List 
➢ เมนู Buy   คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า Buy/Sell และจะท าการตั้งค่า Bar Trade ให้พร้อม 

ส าหรับการส่งค าสั่ง “ซื้อ” โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent มาใส่ในช่อง Symbol และใส่
ราคาซื้อขายล่าสดุในช่อง Price ใหอ้ัตโนมัต ิ

➢ เมนู Sell   คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า Buy/Sell และจะท าการตั้งค่า Bar Trade ให้พร้อม 
ส าหรับการส่งค าสั่ง “ขาย” โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent มาใส่ในช่อง Symbol และใส่
ราคาซื้อขายล่าสดุในช่อง Price ให้อัตโนมัต ิ

➢ เมนู Graph  คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า Graph โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง 
➢ เมนู My List  คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า My List โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent  

มาแสดง 
➢ เมนู News  คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า News โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent มาแสดง 
➢ เมนู Finance  คือ เมื่อกดที่เมนูนี้จะเช่ือมโยงมายงัหน้า Finance โดยน าช่ือหุ้นจากเมนู Intelligent  

มาแสดง 
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More 
 

เป็นหน้าจอท่ีใช้ส าหรับจัดการเมนตู่างๆ ในโปรแกรม efin Trade Plus HD สามารถท าไดโ้ดย 
1. เลือกที่เมนู More จะแสดงเมนูทั้งหมดภายในโปรแกรม 

2. กดที่ปุ่ม  เพื่อท าการจัดเรียงเมนูตา่งๆ เอง 

3. กดที่ปุ่ม  เพื่อท าการเลื่อนต าแหนง่เมนู 

4. เมื่อท าการจดัต าแหน่งเมนูเสร็จเรยีบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม  
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ตัวอย่างการจัดต าแหน่งเมนู 
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Setting (การตั้งค่า) 
 

หน้าเมนู Setting แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
1. Select Market  

หากเข้าใช้งานครั้งแรกจะ Default ที่ Equity Only ส าหรับโบรกเกอร์ที่รองรับ Multi-Market สามารถเลือกที ่
เมน ูMulti-Market เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหุ้นและอนุพันธไ์ปพร้อมๆ กันได ้

 

 

2. Account History 
ใช้ส าหรับ Clear Account ที่เคยเข้าใช้งานของโบรกเกอร์นั้นๆ ท้ังหมด (กรณี Login แล้วเลือก Remember 

User) 
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3. Restore to Default 

เป็นการคืนค่าเมนูต่างๆ กลับสู่ค่าตั้งต้นของโปรแกรม กรณตีั้งค่าเมนูใน More แล้วต้องการกลบัมาใช้ 
ค่าเมนูตั้งต้น 

 

4. Auto Trade 
กรณีที่เคย คลิก OK เพื่อยอมรับเงื่อนไขการท างานของ Auto Trade ไปแล้ว หากต้องการให้ระบบแสดงกล่อง

แจ้งเตือน Disclaimer อีกครั้ง สามารถท าได้โดย เลือกเมนู Auto Trade คลิกเลื่อนปุ่มไม่ยอมรับเงื่อนไขการท างาน Auto 
Trade มาทางด้านซ้ายให้ปุ่มแสดงสีเทา ดังภาพ 
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Logout (ออกจากโปรแกรม) 

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม efin Trade +  (iPad)  ให้กดที่ปุ่ม Logout เมนูดา้นล่าง จากนั้นระบบจะมี Message 

ถามว่าจะ Logout ออกจากระบบใช่หรือไม่ ถ้าผู้ใช้ต้องการออกจากโปรแกรม ให้กดที่ปุ่ม OK จะเป็นการออกจากโปรแกรมแบบ

สมบูรณ ์  

 
 

 

 

 

 


