
 
 

 

 

 
Auto Trade (การส่งค าส่ังแบบอตัโนมัติ) 

 

วตัถุประสงค์ 

ใชใ้นการตั้งเง่ือนไขในการส่งค าสัง่ เม่ือถึงเง่ือนไขท่ีตั้งไว ้ระบบจะส่งค าสัง่บบบอตันนมตั  นยมมีทั้งมมย   รูปบบบ    

วธีิใช้งาน 
 

1. คล กเลือกเมนู Auto Trade ระบบจะบสยงกล่องบจง้เตือน Disclaimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü กย “ยอมรับเง่ือนไข” ระบบจะเขา้สู่มนา้จอ Auto Trade เพ่ือใม้ท่านป้อนรามละเอีมยเก่ีมวกบัเง่ือนไขของการ
ส่งค าสัง่ เม่ือเลือกใชง้านฟังกช์นั Auto Trade อีกคร้ัง ระบบจะไม่บสยงกล่องบจง้เตือน Disclaimer อีก  

ü กย “ปฏิเสธ” จะไม่สามารถเขา้สู่มนา้จอ Auto Trade เพื่อป้อนเง่ือนไขการส่งค าสัง่ไย ้เม่ือเลือกใชง้านฟังกช์นั 
Auto Trade อีกคร้ัง ระบบจะบสยงกล่องบจง้เตือน Disclaimer อีก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

2. มากตอ้งการใมร้ะบบบสยงกล่องบจง้เตือน Disclaimer อีกคร้ังกรณีเคมกย “ยอมรับเง่ือนไข” บลว้สามารถท าไยน้ยม 
ü กยท่ีปุ่ม           Setting ยา้นขวาสุยท่ี Bar Trade จากนั้นระบบบสยงมนา้จอ Buy/Sell Option 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คล กเลือก   (ปุ่มจะบสยงสียังภาพ) คือ ระบบจะท าการบจ้ง

เตือนเง่ือนไขการใชง้านระบบ Auto Trade ทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

แผนภาพการท างานของระบบ Auto Trade 
 

ҥҲҜҜ Auto Trade 
ҙӋҴ҃ҴҥҬӤ҉ Ӌ̓ҴҬҳ҉ҍҹӇү/҄ҴҤ

ҾҬҥӅҊҬҶӇқ҃ҴҥҬӤ҉ Ӌ̓ҴҬҳӆ҉
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Validate order 
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җҳ Ӈ҉Ҿ҉ҹӆүқӂ҄ҥҲҜҜ Auto Trade

җҥҩҊҬүҜҾ҉ҹӆүқӂ҄ Real time
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หลกัการท างานของระบบ Auto Trade 
 

1. กรอบการลงทุนในมลกัทรัพมส์ ามรับการใชร้ะบบส่งค าสัง่อตันนมตั  Auto Trade สามารถใชไ้ยใ้น มุน้ ทุกตวัท่ีอมูใ่น
ตลายมลกัทรัพมบ์ม่งประเทศไทม 

2. Order ท่ีส่งมาจากระบบส่งค าสัง่อตันนมตั  Auto Trade  จะท าการส่งออก Trigger คร้ังเยีมว มลงัจากนั้นใมเ้ขา้ใจวา่เป็น
การส่งค าสัง่บบบปกต  (ตามบผนภาพยา้นบน) มากจบัคู่ไม่มมยจะตั้งรอ pending ไวจ้นกวา่ตลายจะป ย เม่ือตลายป ยบลว้ 
Order นั้นจะถูก clear ท ้ง ณ ส ้นวนั 

3. มกตวัอมา่งการส่งบบบ Limit price บละ MP ใน Function Auto Trade Type 1, 2 นยมมีตวัอมา่ง Order book ยงัน้ี 
Bid Qty Bid Price Ask Price Ask Qty 

200 10.50 10.70 100 
200 10.40 10.90 200 
200 10.10 11.00 300 
200 10.00 11.10 500 

¶ มากตั้ง Auto Trade ใมท้ าการส่งค าสัง่บบบ limit price ระบบจะส่งราคาตามท่ีก ามนย (ไม่เก น 3 ช่อง Spread) 
o กรณีซ้ือ ส่งต ่าสุยไยท่ี้ 10.20 บาท 
o กรณีขาม ส่งสูงสุยไยท่ี้ 10.80 บาท 

¶ มากตั้ง Auto Trade ใมท้ าการส่งค าสัง่บบบ MP ระบบจะส่งราคา นยมบมกเป็นกรณียงัน้ี 
o กรณี ซ้ือ ระบบส่งท่ี 10.80 บาท บละระบบจะจบัคู่ราคาท่ียีท่ีสุยไล่ข้ึนไปครับ เร ่มจบัคูท่ี่ 10.50 10.60 

10.70 บละ 10.80  (การท างานส่งราคาสูงสุยไม่เก น 3 spread) 
o กรณี ขาม ระบบส่งท่ี 10.20 บาท บละระบบจะจบัคู่ราคาท่ียีท่ีสุยไล่ลงไปครับ เร ่มจบัคู่ท่ี 10.50 10.40 

10.30 บละ 10.20  (การท างานส่งราคาสูงสุยไม่เก น 3 spread)  
4. มกเล กการใชง้านค าสัง่บบบ MO บละ ML บนระบบ Auto Trade ทั้ง   รูปบบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รูปแบบ Auto Trade 

Auto Trade Type 1 

 
รามละเอีมย มนา้จอ Auto Trade Type 1 
 
 ส่วนที ่1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 
 
 Buy   คือ ปุ่มส่งค าสัง่ซ้ือ 
 Sell   คือ ปุ่ม ส่งค าสัง่ขาม 
 Symbol   คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์ซ่ึงระบบจะมีตวัช่วม Auto Fill Symbol ท าใมส้ะยวก 
 Order Conditions   คือ เง่ือนไขในการตั้งค่า 

1. Last >=  มมามถึงค่า Last Sale มากกวา่มรือเท่ากบั ค่าในช่อง Value 
2.  Last <=  มมามถึงค่า Last Sale นอ้มกวา่มรือเท่ากบั ค่าในช่อง Value 
3. Last >= SMA(Day) มมามถึง ค่า Last Sale มากมวา่มรือเท่ากบั SMA(Day)นยม ค่า

(Day) น ามาจากช่อง Period  
4. Last <= SMA(Day) มมามถึง ค่า Last Sale นอ้มกวา่มรือเท่ากบั SMA(Day)นยม ค่า

(Day) น ามาจากช่อง Period 
5. Last > Break High(Day) มมามถึง ค่า Last Sale มากกวา่ Break High(Day)นยม ค่า

(Day) น ามาจากช่อง Period 



 
 

 

 

6. Last < Break High(Day) มมามถึง ค่า Last Sale นอ้มกวา่ Break High(Day)นยม ค่า
(Day) น ามาจากช่อง Period 

7. Last > Break Low(Day) มมามถึง ค่า Last Sale มากกวา่ Break Low(Day)นยม ค่า
(Day) น ามาจากช่อง Period 

8. Last < Break Low(Day) มมามถึง ค่า Last Sale นอ้มกวา่ Break Low(Day)นยม ค่า
(Day) น ามาจากช่อง Period 

Value/Period  คือ ค่าท่ีจะน ามาเปรีมบเทีมบกบั ค่า Order Conditions 
Price คือ ราคาต่อมน่วมของมลกัทรัพมท่ี์เสนอขามจะตอ้งไม่เก น 3 Spread ของ Value /Period ท่ี

ถูกก ามนยไวใ้น Conditions มรือ 
MP  = Market Price (จะจบัคู่กบัค าสัง่ซ้ือ 3 ระยบัราคาตาม Best Price ท่ีอมูใ่นค ว)  
 

*** การระบุราคานยมใส่ทศน มม จะตอ้งระบุทศน มม 2 ต าบมน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ตอ้งระบุเป็น 12.40 
 
Volume       คือ จ านวนมลกัทรัพมท่ี์ตอ้งการจะส่งค าสัง่ซ้ือขาม 
ปุ่ม Expire … days  ใชส้ ามรับเลือกวา่จะใม้เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น คา้งอมูใ่นระบบก่ีวนั จนกวา่ค าสั่งจะเขา้

เง่ือนไข บละถูกส่งค าสั่งออกไป นยมมีเง่ือนไขใม้เลือก 4 เง่ือนไขยังน้ี (นยมระบบจะ 
default อมูท่ี่ค่า Expire 180  days) 
1. Expire end of day - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากในวนัยงักล่าวค าสั่งไม่เขา้เง่ือนไข 

ค าสัง่ Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนั (มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 
2. Expire 30 days - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากภามใน 30 วนั (นบัวนัท่ี 1 ตั้งบต่วนัท่ี

ตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 30 
(มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

3. Expire 90 days - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากภามใน 90 วนั (นบัวนัท่ี 1 ตั้งบต่วนัท่ี
ตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 90 
(มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

4. Expire 180 days - เง่ือนไขท่ีตั้ ง Auto ไปนั้ น มากภามใน 180 วนั (นับวนัท่ี 1 ตั้ งบต่
วนัท่ีตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เขา้เง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 
180 (มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

Pin   คือ รมสัในการส่งค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใส่ไวใ้นช่อง Conditions 
ส่วนที ่2  View Order Auto Trade  
 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซ่ึงสามารถบบ่งออกไย ้6 สถานะยงัน้ี 

    'Wait' ส ามรับ Order ท่ีรอส่งค าสัง่เขา้ Server i2trade  



 
 

 

 

     'Pending' ส ามรับ Order ท่ีรอส่งค าสัง่ออกไปมงัตลายฯ 
'Cancel' ส ามรับ Order ท่ีมกเล กการส่งค าสัง่ 

     'Fail' ส ามรับ Order ท่ีตรวจสอบพบปัญมาพร้อมทั้งบสยง Error 
'Sent' ส ามรับ Order ท่ีส่งค าสัง่ออกไปมงัตลายฯ เรีมบร้อมบลว้ 
'Incomplete' ส ามรับ Order ท่ีตรงตามเง่ือนไขบลว้ บต่ไม่สามารถส่งออกไปมงัตลายฯไย ้

 กล่อง Symbol  คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์ซ่ึงระบบจะมีตวัช่วม Auto Fill Symbol ท าใมส้ะยวก 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลีมร์ค่า Condition ส ามรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Search   คือ ปุ่มรีนมลย ส ามรับการ View Order Auto Trade Type 1 
 Cancel   คือ ปุ่มส ามรับ Cancel Order Auto Trade Type 1 
 B/S   คือ B = ค าสัง่ซ้ือบสยงเป็นสีเขีมว, S = ค าสัง่ขามบสยงเป็นสีบยง 
 Symbol   คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์

Volume   คือ ปร มาณมลกัทรัพมท่ี์ท าการซ้ือ/ขาม 
Price   คือ ราคามลกัทรัพมท่ี์ท าการซ้ือ/ขาม 

 Condition  คือ ค่า Condition ท่ีตั้งไว ้
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาท่ีส่งค าสัง่ ค  าสัง่เขา้ระบบ Auto  
 Cancel End of Day  คือ ตั้งสถานะ Cancel Order Auto Trade ณ ส ้นวนัมรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Group Cancel  คือ ตั้งสถานะ Group Cancel มรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Ref No.   คือ   เลขท่ีอา้งอ งบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาท่ีค าสัง่ถูกส่งไปมงัตลายฯ 
 Order No   คือ มมามเลข Order ท่ีค  าสัง่ถูกส่งไปมงัตลายฯ 
 Error   คือ รามละเอีมยท่ีเก ยจากขอ้ผ ยพลาย 
 
การใช้งาน 

การตั้งเง่ือนไขสามารถตั้งไยที้ละ 1 เง่ือนไข มีใมเ้ลือกใชย้งัน้ี 
 

เง่ือนไขส าหรับตั้งเพ่ือใช้งาน (Order Condition) 
1. Last (>=/<=)ตั้ง Auto Trade จากราคา เช่น ถา้ราคามุน้ไปถึง 10 บาทใมส่้งค าสัง่ซ้ือ/ขาม เป็นตน้ 
2. Last >=/ <= SMA(Day) เช่น ตั้งเง่ือนไขจากเสน้ SMA(Day) ถา้ราคา Last >= SMA(10) ก็จะส่งค าสัง่ซ้ือ เป็นตน้ 
3. Last >/ < Break High(Day) เช่น ตั้งเง่ือนไขจาก Break High(Day) ถา้ราคา Last > Break High(10) ก็จะส่งค าสั่งซ้ือ 
เป็นตน้ 
4. Last >/ < Break Low(Day) เช่น ตั้งเง่ือนไขจาก Break Low(Day) ถา้ราคา Last < Break Low(10) ก็จะส่งค าสั่งขาม 
เป็นตน้ 

 



 
 

 

 

Auto Trade Type Ƙ  
เป็นการตั้ง  Order ขาย ล่วงมนา้ ตาม เง่ือนไขท่ีก ามนย **ส่งค าส่ังขายได้อย่างเดยีวเท่านั้น** 

 
รามละเอีมย มนา้จอ Auto Trade Type 2 
 
 ส่วนที ่1  ส่วนการตั้งค าส่ัง 
 
 Symbol   คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์ซ่ึงระบบจะมีตวัช่วม Auto Fill Symbol ท าใมส้ะยวกข้ึน 
 Sell Conditions   
 Take Profit  คือ การเลือก เปรีมบเทีมบค่า Last Sale มากกวา่มรือเท่ากบัค่า Value 

 (Last>= มากวา่มรือเท่ากบั) 
 Trailing Stop  คือ การเลือกเปรีมบเทีมบค่า SMA นอ้มกวา่ ตามค่า Period (SMA< นอ้มกวา่) มรือ 
    การเลือกเปรีมบเทีมบค่า Break Low  นอ้มกวา่ ตามค่า Period (Break  Low< นอ้มกวา่) 
 Cut Loss   คือ การเลือก เปรีมบเทีมบค่า Last Sale นอ้มกวา่ค่า Value (Last< นอ้มกวา่) มรือ 
    การเลือกเปรีมบเทีมบค่า Break Low  นอ้มกวา่ ตามค่า Period (Break  Low< นอ้มกวา่) 

Price  
กรณีของ Take Profit คือ ราคาต่อมน่วมของมลกัทรัพมท่ี์เสนอขามจะตอ้งไม่เก น 3 Spread ของ Value ท่ีถูก

ก ามนยไวใ้น Conditions มรือ 
MP  = Market Price (จะจบัคู่กบัค าสัง่ซ้ือ 3 ระยบัราคาตาม Best Price ท่ีอมูใ่นค ว)  
 



 
 

 

 

 Price 
 กรณีของ Trailing Stop  คือ ราคาต่อมน่วมของมลกัทรัพมท่ี์เสนอซ้ือมรือขาม ส่งไยบ้ค่ Price MP (จะจบัคู่กบัค าสัง่

ซ้ือ 3 ระยบัราคาตาม Best Price ท่ีอมูใ่นค ว)  
 Price  
 กรณีของ Cut Loss  คือ ราคาต่อมน่วมของมลกัทรัพมท่ี์เสนอซ้ือมรือขาม ส่งไยบ้ค่ Price MP (จะจบัคู่กบัค าสัง่

ซ้ือ 3 ระยบัราคาตาม Best Price ท่ีอมูใ่นค ว)  
 
 Volume   คือ ปร มาณมลกัทรัพมท่ี์ท าการซ้ือ/ขาม  
 Group Cancel  คือ ตั้งสถานะ Group Cancel  

ปุ่ม Expire … days   ใชส้ ามรับเลือกวา่จะใม้เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น คา้งอมูใ่นระบบก่ีวนั จนกวา่ค าสั่งจะเขา้
เง่ือนไข บละถูกส่งค าสั่งออกไป นยมมีเง่ือนไขใม้เลือก 4 เง่ือนไขยังน้ี (นยมระบบจะ 
default อมูท่ี่ค่า Expire 180  days) 
1. Expire end of day - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากในวนัยงักล่าวค าสั่งไม่เขา้เง่ือนไข 

ค าสัง่ Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนั (มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 
2. Expire 30 days - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากภามใน 30 วนั (นบัวนัท่ี 1 ตั้งบต่วนัท่ี

ตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 30 
(มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

3. Expire 90 days - เง่ือนไขท่ีตั้ง Auto ไปนั้น มากภามใน 90 วนั (นบัวนัท่ี 1 ตั้งบต่วนัท่ี
ตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เข้าเง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 90 
(มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

4. Expire 180 days - เง่ือนไขท่ีตั้ ง Auto ไปนั้ น มากภามใน 180 วนั (นับวนัท่ี 1 ตั้ งบต่
วนัท่ีตั้ งค  าสั่ง) ค าสั่งไม่เขา้เง่ือนไข ค าสั่ง Auto จะถูกเคลีมร์ออก ณ ส ้นวนัของวนัท่ี 
180 (มลงัตลายป ย เคลีมร์เวลา 17:00 น.) 

Pin   คือ รมสัในการส่งค าสัง่ 
Send   คือ ปุ่มส่งค าสัง่ 
Clear   คือ ปุ่มในการ Clear ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไว ้
 
 
ส่วนที ่2  View Order Auto Trade  
 
Status   คือ สถานะของค าสัง่ ซ่ึงสามารถบบ่งออกไย ้6 สถานะยงัน้ี 

    'Wait' ส ามรับ Order ท่ีรอส่งค าสัง่เขา้ Server i2trade 
     'Pending' ส ามรับ Order ท่ีรอส่งค าสัง่ออกไปมงัตลายฯ 

'Cancel' ส ามรับ Order ท่ีมกเล กการส่งค าสัง่ 
     'Fail' ส ามรับ Order ท่ีตรวจสอบพบปัญมาพร้อมทั้งบสยง Error 



 
 

 

 

'Sent' ส ามรับ Order ท่ีส่งค าสัง่ออกไปมงัตลายฯ เรีมบร้อมบลว้ 
'Incomplete' ส ามรับ Order ท่ีตรงตามเง่ือนไขบลว้ บต่ไม่สามารถส่งออกไปมงัตลายฯไย ้

 กล่อง Symbol  คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์ซ่ึงระบบจะมีตวัช่วม Auto Fill Symbol ท าใมส้ะยวก 
 Side   คือ ฝ่ังของค าสัง่ B = Buy, S = Sell 
 Clear   คือ ปุ่มเคลีมร์ค่า Condition ส ามรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Search   คือ ปุ่ม การ รีนมลย ส ามรับการ View Order Auto Trade Type 2 
 Cancel   คือ ปุ่มส ามรับ Cancel Order Auto Trade Type 2 
 B/S   คือ B = ค าสัง่ซ้ือบสยงเป็นสีเขีมว, S = ค าสัง่ขามบสยงเป็นสีบยง 
 Symbol   คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์

Volume   คือ ปร มาณมลกัทรัพมท่ี์ท าการซ้ือ/ขาม 
Price   คือ ราคามลกัทรัพมท่ี์ท าการซ้ือ/ขาม 

 Condition  คือ ค่า Condition ท่ีตั้งไว ้
 Status   คือ สถานะของ Order 
 Time   คือ เวลาท่ีส่งค าสัง่ ค  าสัง่เขา้ระบบ Auto  
 Cancel End of Day  คือ ตั้งสถานะ Cancel Order Auto Trade ณ ส ้นวนั มรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Group Cancel  คือ ตั้งสถานะ Group Cancel มรือไม่ (ค่า Y = ใช่, ค่า N = ไม่) 
 Ref No.   คือ  เลขท่ีอา้งอ งบนระบบ 
 S-Time   คือ เวลาท่ีค าสัง่ถูกส่งไปมงัตลายฯ 
 Order No   คือ มมามเลข Order ท่ีค  าสัง่ถูกส่งไปมงัตลายฯ 
 Error   คือ รามละเอีมยท่ีเก ยจากขอ้ผ ยพลาย 
 
การตั้งเง่ือนไข 

การตั้งเง่ือนไขขามล่วงมนา้ สามารถเลือกตั้งเง่ือนไขท่ีมีใมเ้ลือกไยสู้งสุย 3 เง่ือนไขต่อคร้ัง นยมมีเง่ือนไขใมเ้ลือกใชย้งัน้ี 
 

Order Conditions 
1. Last ตั้ง Auto Trade จากราคา เช่นถา้ราคามุน้ไปถึง 10 บาทใมส่้งค าสัง่ขาม เป็นตน้ 
2. Last < SMA(Day) เช่น ตั้งเง่ือนไขจากเสน้ SMA(Day) ถา้ราคา Last < SMA(10) ก็จะส่งค าสัง่ขาม เป็นตน้ 
3. Last < Break Low (Day) เช่น ตั้งเง่ือนไข Break Low ถา้ราคา Last > Break Low(10) ก็จะส่งค าสัง่ขาม เป็นตน้ 

 
ปุ่ ม Group Cancel 

นยม มากมกีารท าเคร่ืองมมามถูกท่ี Group Cancel มากระบบท างานท่ีเง่ือนไขใยเง่ือนไขมน่ึงก่อน เง่ือนอ่ืนๆท่ีเมลือจะถูก

มกเล กนยมอตันนมตั  ในทางกลบักนัมากไม่ท าเคร่ืองมมามถูกท่ี Group Cancel ระบบจะท างานตามเง่ือนไขทั้งมมยจนกวา่จะ

ท างานครบทั้ง 3 เง่ือนไขมรือค าสัง่มมยอามกุารตั้ง 

 



 
 

 

 

Auto Trade Type Money Management 
   

 

การส่งค าสัง่ Auto Trade Money Management จะใชง้านร่วมกบัการส่งค าสัง่ซ้ือ/ขามบบบ  MM (Money Management ) 

เท่านั้น นยมจะตอ้งส่งค าสัง่ซ้ือ/ขามใน Bar Trade Type MM เพื่อใมเ้ก ย Order ซ้ือ/ขามบบบปกต  บละคล กเลือก Auto Stop Loss 

เพ่ือท าการส่ง Order Auto Trade ของ MM 

ส่วนที ่1  ส่วนการตั้งค าส่ัง  

กรณีซ้ือ 

 

Buy   คือ ปุ่มส่งค าสัง่ซ้ือ                                                                                                       
Symbol   คือ ช่ือมอ่ของมลกัทรัพม ์ซ่ึงระบบจะมีตวัช่วม Auto Fill Symbol ท าใมส้ะยวกมากข้ึน 

 Price  คือ ราคาต่อมน่วมของมลกัทรัพมท่ี์เสนอซ้ือจะตอ้งอมูใ่น ช่วง Floor กบั Ceiling  
 Stop Price  คือ ราคาจะใชต้ั้งเง่ือนไขส ามรับ Auto Trade Order 


