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การส่ งคาสั่งซื้อขาย
การส่ งคาสั่งซือ้ ขาย
ไปที่ view แล้ วเลือก Show/hide Bartrade
ส่วนนี ้จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ว่าบัญชีที่ใช้ สง่ คาสัง่ นันเป็
้ นบัญชีห้ นุ (Equity) หรื ออนุพนั ธ์ (Derivatives) ดังนี ้
การส่งคาสัง่ ซื ้อขาย เมื่อเลือกบัญชีที่เป็ นของ Equity สาหรับการส่งคาสัง่ ซื ้อขายจะต้ องป้อนข้ อมูลดังนี ้
Buy หรื อ Sell
1) เมื่อเลือก Buy บริ เวณของการส่งคาสัง่ จะเปลี่ยนเป็ นสีฟ้า

2) เมื่อเลือก Sell บริ เวณของการส่งคาสัง่ จะเปลี่ยนเป็ นสีชมพู

Symbol: ชื่อย่อของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื ้อขาย โดยสามารถพิมพ์ หรื อคลิ๊กเลือกที่ช่องว่างเพื่อเลือกจาก
Dropdown list ก็ได้
NVDR: เลือกเพื่อส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อขาย แบบ NVDR
Vol: จานวนของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื ้อขาย
• กดปุ่ มลูกศร เพื่อระบุปรับเพิ่ม/ลด
• สามารถกรอก Volume ที่ต้องการได้
Price: ราคาของหลักทรัพย์ (ต่อหน่วย) ที่ต้องการส่งคาสัง่
• กดปุ่ มลูกศรเพื่อปรับเพิ่ม/ลด ทีละ Spread แล้ วแต่หลักทรัพย์ที่เลือก
• สามารถกรอก Price ที่ต้องการได้
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Order Type Description
Limit
ATO
ATC
MP

ส่งคาสัง่ ซื ้อขายตามราคาที่กรอกในช่อง Price
ส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบราคาเปิ ด
ส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบราคาปิ ด
จับคูก่ บั ด้ านตรงข้ ามในราคาตลาด หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบ
จะส่งใหม่ในราคาดีกว่า Last sale 1 Spread
MKT จับคูก่ บั คาสัง่ ด้ านตรงข้ ามทุกระดับราคาตาม Best Price ที่
อยู่ในคิว หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะยกเลิกจานวนที่เหลือ
โดยอัตโนมัติ
MTL (Special Market Price) จับคูก่ บั คาสัง่ ด้ านตรงข้ ามที่ราคาที่ดีที่สดุ (Top Best Price)
หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคาสัง่ ให้ ใหม่โดยอัตโนมัติใน
ราคา Last Sale
Validity – กาหนดระยะเวลาการทางานของคาสัง่ ซื ้อขาย
IOC (Immediate or Cancel):

คาสัง่ ซื ้อขายที่ต้องการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ตาม
ราคา ที่กาหนดไว้ ในขณะนันโดยทั
้
นที หากซื ้อหรื อ
ขายได้ ไม่หมดทังจ
้ านวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะ
ถูกยกเลิก

FOK (Fill or Kill):

คาสัง่ ซื ้อขายที่ต้องการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใน
ราคาที่กาหนด โดยต้ องการให้ ได้ ทงจ
ั ้ านวนที่
ต้ องการ หากได้ ไม่ครบก็จะไม่ซื ้อขายเลย
และจะยกเลิกคาสัง่ นันทั
้ งหมด
้

PIN:

สาหรับกรอกรหัสยืนยันการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย

Submit (Buy/Sell):

เพื่อส่งคาสัง่ ซื ้อขายเข้ าสูร่ ะบบ
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เมื่อเลือกบัญชีที่เป็ น Derivatives สาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อขายจะต้ องป้อนข้ อมูลดังนี ้
Long หรื อ Short
1) เมื่อเลือก Long บริ เวณของการส่งคาสัง่ จะเปลี่ยนเป็ นสีฟ้า
2) เมื่อเลือก Short บริ เวณของการส่งคาสัง่ จะเปลี่ยนเป็ นสีชมพู

Position:
1.Open – สาหรับเปิ ดสัญญา
2. Close – สาหรับปิ ดสัญญา
Symbol: ชื่อย่อของอนุพนั ธ์ที่ต้องการซื ้อขาย โดยสามารถพิมพ์ หรื อคลิ๊กเพื่อเลือกจาก Dropdown list ก็ได้
Vol: จานวนของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื ้อขาย
1) กดปุ่ มลูกศร เพื่อระบุปรับเพิ่ม/ลด ทีละ 1 หรื อ 10
2) สามารถกรอก Volume ที่ต้องการได้
Price: ราคา (ต่อหน่วย) ที่ต้องการส่งคาสัง่
1) กดปุ่ มลูกศรเพื่อปรับเพิ่ม/ลด ทีละ Spread ขึ ้นกับ Symbol ที่เลือก
2) สามารถกรอก Price ที่ต้องการได้
PIN: สาหรับกรอกรหัสยืนยันการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
Submit (Long/Short): เพื่อส่งคาสัง่ ซื ้อขายเข้ าสูร่ ะบบ
Price Type: สาหรับเลือกรู ปแบบของราคาที่จะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) Limit – ส่งคาสัง่ ซื ้อขายตามราคาที่กรอกในช่อง Price
2) ATO – ส่งคาสัง่ ซื ้อขาย ณ ราคาเปิ ด
3) MP – จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ ด้ มากกว่า 1 ระดับราคา) หากจับคูไ่ ม่หมด
ระบบจะส่ง Limit order ณ ราคาที่ดีกว่า Last Traded Price 1 tick
4) MKT จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูไ่ ด้ มากกว่า 1 ระดับราคา) หากจับคูไ่ ม่หมด
ระบบจะส่ง Limit order ณ ราคา Last Traded Price
5) MTL จับคูค่ าสัง่ ทันที ณ ราคาที่ดีที่สดุ ณ ขณะนัน้ (จับคูร่ ะดับราคาเดียว) หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะ
ส่ง Limit order ที่ราคาเท่ากับ Last
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Validity:
1) Day – คาสัง่ นันจะมี
้ ผลไปจนกว่าจะหมดวัน
2) IOC – คาสัง่ ซื ้อขายจะถูกจับคูท่ นั ทีตามจานวนที่สามารถจับคูไ่ ด้ โดยส่วนที่เหลือจะถูก Cancel
ทังหมด
้
3) FOK – คาสัง่ ซื ้อขายที่ต้องการซื ้อหรื อขายในราคาที่กาหนด โดยต้ องการให้ ได้ ทงจานวนที
ั้
่ต้องการ
ทังหมด
้
หากได้ ไม่ครบก็จะไม่เอาและยกเลิกคาสัง่ นันทั
้ งหมด
้
4) Date – คาสัง่ ซื ้อขายจะ expire ในหลังจบ Afternoon Session ของวันที่กาหนด โดยต้ องเป้นวันใน
อนาคตและไม่เกิน Last Trading Date ของ Series นันๆ
้
5) Cancel – คาสัง่ ซื ้อขายจะ expire หลังจากที่ Series นัน้ ๆ หมดอายุแล้ ว
6) Auction – คาสัง่ ซื ้อขายจะ expire ทันทีที่เข้ าช่วง Pre-open ถัดไป
7) Time – คาสัง่ ซื ้อขายจะ expire ทันที่ที่ถงึ วันและเวลาที่กาหนด โดยต้ องเป้นวันและเวลาในอนาคต
และไม่เกิน Last Trading Date ของ Series นันๆ
้
8) Session – คาสัง่ ซื ้อขายจะ expire ทันทีที่ถงึ Session ที่กาหนด โดยคาสัง่ ซื ้อขายจะ expire วันต่อวัน
โดยสามารถระบุ Session เฉพาะที่เหลืออยู่ใน Trade Date นันๆ
้ เท่านัน้ ไม่สามารถระบุ
session ย้ อนหลัง หรื อข้ ามวันได้
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Conditional order

Click ที่รูป

ด้ านบนและรอจะมีป๊อบอัพหน้ าต่างขึ ้นมา และให้ ใส่ชื่อ PTT เพื่อสร้ างกราฟ และ ใส่

ข้ อมูลอื่นตามภาพข้ างล่างนี ้

SYMBOL
= ชื่อหุ้น
PERIODS
= เวลาที่ต้องการให้ กราฟโชว์ตามแท่งเทียนที่หน้ าจอ เช่น นาที ชัว่ โมง Daily Weekly
แล้ วกด OK จะได้ ตามภาพ
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คลิกขวา ณ ตาแหน่งที่ต้องการซื ้อขาย บนกราฟ จะได้ ดงั ภาพ

สามารถเลือกคาสัง่ ต่างๆ ได้ ดงั นี ้
Buy Here – Market Order

=

Buy ณ ราคาที่กาหนด

Sell Here – Market Order

=

Sell ณ ราคาที่กาหนด

TakeProfit Here

=

Take Profit ณ ราคาทีก่ าหนด

StopLoss Here

=

Stop Loss ณ ราคาที่กาหนด

Clear Orders

=

ยกเลิก Order ที่ตงไว้
ั ้ ทงหมด
ั้
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เช่น เลือก Buy here - Market order จะปรากฏดังภาพ

Account

=

เลือกบัญชีที่ต้องการ

Trend line price =

ราคาทีต่ ้ องการให้ คาสัง่ ทางาน

Quality

=

จานวนหุ้นทีต่ ้ องการซื ้อขาย

Order type

= Market (ส่งคาสัง่ แบบ MP)
MTL (ส่งคาสัง่ แบบ MTL )
Limit price (ส่งคาสัง่ แบบ Limit)

Limit price

=

ราคาทีต่ ้ องการตังเมื
้ ่อส่งแบบ Limit

Takeprofit price=

ราคาทีต่ ้ องการ ขายทากาไร

Stop loss price =

ราคาทีต่ ้ องการ หยุดขาดทุน

Break even

จานวนจุดคุ้มทุน

=

Cost Price (BE) =

กาหนดราคาจุดคุ้มทุน

Tailing step

การขยับ stop loss ขึ ้น

=

ตามราคาไปเรื่ อยๆ
Expiration Date =

กาหนดวันหมดอายุของ order

PIN

ใส่ Pin จานวน 6 ตัว

=
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แล้ วกด OK ก็จะได้ ตามภาพ

ลูกค้ าสามารถ ตรวจสอบ แก้ ไข ยกเลิก คาสัง่ ซื ้อขายทีก่ าลัง Active ผ่าน Menu -> Trading -> Conditional Order

