
คู่มือการส่งค าสั่งซือ้ขาย Online แบบ Smart Order บน Application Mobile 

                

 

ที่หน้า “Trade” ให้เลอืกฝ่ังซือ้หรือขายโดยกดที่ปุ่ ม “Buy” หรือ “Sell”    จากนัน้กดที่ปุ่ ม 

“Smart Order”    เมื่อเข้ามาครัง้แรกจะพบ Popup เตือนตามรูปซ้ายมือ ให้กดที่ “Don’t show this 
message again”เพื่อยอมรับ  แล้วกดปุ่ มที่ “OK”  จะมีเง่ือนไข ให้เลอืกสองรายการ  “Trailing Stop” และ “Cond. Order” ตาม
รูปขวามือ 

                 



Smart Order เป็นเคร่ืองมือสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบมีเง่ือนไข เรียกใช้งานได้โดยกดที่ปุ่ ม Smart Order จากหน้าซือ้ขายปกติ แบง่
ออกเป็นสองประเภท 

1. Trailing Stop 
Trailing Stop เป็นเง่ือนไขการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายที่ราคาตลาด (ML) เมื่อราคามีการกลบัตวัหลงัท า New High (กรณีขาย) หรือ 
New Low (กรณีซือ้) โดยสามารถเลอืกให้เกิดการสง่ค าสัง่ (Trigger) เมื่อ ราคาลา่สดุ (Last Sale) ราคาเสนอซือ้ดีที่สดุ (Best Bid) 
หรือราคาเสนอขายดีที่สดุ (Best Offer) กลบัตวัเกินจ านวนบาท (Spread) หรือเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ท่ีทา่นก าหนด  

ตัวอย่าง  ตัง้ให้ระบบสง่ค าสัง่ซือ้ BBL จ านวน 100 หุ้น (ที่ราคา ML) เมื่อราคาลา่สดุ (Last Sale) มีการท า New Low แล้วกลบัตวั
เพิ่มขึน้สงูกวา่ราคาต า่สดุ 1 บาท  

 

ตัวอย่าง ตัง้ให้ระบบสง่ค าสัง่ขาย BBL จ านวน 200 หุ้น (ที่ราคา ML) เมื่อราคาลา่สดุ (Last Sale) มีการท า New High แล้วกลบั
ตวัลดลงต ่ากวา่ราคาสงูสดุ 10 เปอร์เซ็นต์  

 



2. Condition Order 

Condition Order เป็นการตัง้เง่ือนไขให้ระบบสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายหุ้นท่ีต้องการในจ านวนและราคาที่ก าหนด (ML หรือ Limit) โดย
สามารถก าหนดเง่ือนไขได้สงูสดุสามข้อ และให้สง่ค าสัง่เมื่อตรงเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ (Or) หรือตรงครบทกุข้อ (And) ตวัแปร 
(Condition) ที่ใช้เป็นเง่ือนไขได้แก่ 

2.1. Condition 

2.1.1. Bid – ราคาเสนอซือ้ดีที่สดุ 
2.1.2. Offer – ราคาเสนอขายดีที่สดุ 
2.1.3. Last – ราคาซือ้ขายลา่สดุ 
2.1.4. Index – เลอืกได้ระหวา่ง SET หรือ SET50 ใสใ่นช่อง Symbol 
2.1.5. High – ราคาสงูสดุ 
2.1.6. Low – ราคาต ่าสดุ 
2.1.7. Average – ราคาเฉลีย่ 

การตัง้เง่ือนไขท าได้โดยใสหุ่้นท่ีต้องการใช้เป็นเง่ือนไขในช่อง Symbol  แล้วเลอืกประเภทของเง่ือนไข (Type) ส าหรับตวัแปรข้างต้น 
ดงันี ้

2.2. Type 

2.2.1. Price – ก าหนดด้วยราคา 
2.2.2. Percentage – ก าหนดด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากที่สง่ Smart Order ไปแล้ว 
2.2.3. Prior – เปรียบเทียบกบัราคาวนักอ่นหน้า 
2.2.4. Prior Percentage – ก าหนดด้วยสว่นตา่งเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกบัราคาวนัก่อนหน้า 

เลอืกตวัแปรในข้อ 2.1.1 - 2.1.7 ที่ต้องการเปรียบเทียบคา่  ตัง้เง่ือนไข มากกวา่เทา่กบั (≥) หรือ น้อยกวา่เทา่กบั(≤) ราคาหรือ
เปอร์เซ็นต์ตามประเภท (Type) ที่เลอืกในข้อ 2.2.1 - 2.2.4  จากนัน้กดปุ่ ม Append เพื่อตัง้เง่ือนไขในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  สามารถ
ตัง้เง่ือนไขได้ไมเ่กินสามเง่ือนไข  และก าหนดให้สง่ค าสัง่ซือ้ขายเมือ่ 

2.3. OR/AND 
2.3.1.  OR เง่ือนไขตรงข้อใดข้อหนึง่ 
2.3.2.  AND เง่ือนไขตรงครบทกุข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง  ซือ้ BBL จ านวน 100 หุ้นท่ีราคา 190 บาท  เมื่อราคาเฉลีย่มากกวา่หรือเทา่กบั 190 บาท และดชันี SET เพิ่มขึน้จากวนั
ก่อนหน้า 1% 

 

ตัวอย่าง  ขาย BBL จ านวน 200 หุ้นท่ีราคา 190 บาท  เมื่อราคาหุ้นของ KBANK มากกวา่หรือเทา่กบั 192 บาท  หรือราคาหุ้น 
SCB มากกวา่หรือเทา่กบั 155 บาท  กรณีใดกรณีหนึง่ 

 

 



วิธีการเพิ่มลดเงื่อนไข Condition Order 

เพิ่มเงื่อนไข: ให้กดที่ปุ่ ม “Condition”  ตามรูปซ้ายมือ  จะพบ Popup ให้ใสเ่ง่ือนไข หลงัจากกรอกข้อมลูครบให้
กดที่ปุ่ ม “Confirm” ดงัรูปขวามือ 

                     

แก้ไขหรือลบเงื่อนไข: ให้กดค้างที่เง่ือนไขที่ต้องการดงัรูปซ้ายมือ จะพบ Popup ดงัรูปขวามือ ให้กดที่ปุ่ ม “Delete”  

เพื่อลบเง่ือนไข หากต้องการแก้ไขให้กด “Update”  

               



ความเสี่ยง  และข้อจ ากดัของระบบ Smart Order 

1. ใช้งานได้เฉพาะบญัชี Prepaid และหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET50 เทา่นัน้ 

2. ก าหนดการสง่ค าสัง่ Smart Order สงูสดุที่ 1 ล้านหุ้น  และไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

3. ระบบจะไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่ Smart Order ส าหรับหุ้นราคาต ่ากวา่ 1 บาทและสง่ได้ไมเ่กิน 5 ticks เทา่นัน้ 

4. สามารถสง่ค าสัง่ Smart Order รอไว้ได้ไมเ่กิน 10 ค าสัง่  โดยให้มคี าสัง่ที่มี side และ symbol ตรงกนัได้ไมเ่กิน 1 ค าสัง่ 

5. ค าสัง่ Smart Order แบบ Condition Order สามารถระบไุด้ทัง้ราคาที่แนน่อน (Limit Price) หรือระบเุป็น Non-limit 

Price Order  ประเภท ML (Market to Limit)  สว่น  Smart Order แบบ Trailing Stop สามารถระบไุด้เฉพาะ Non-limit 

Price Order ประเภท ML (Market to Limit) เทา่นัน้  ทัง้สองแบบสง่ได้ในชว่งเวลาตลาดเปิดเทา่นัน้   

6. เมื่อราคาในตลาดตรงกบัเง่ือนไขที่ตัง้ไว้ค าสัง่ซือ้ขายจะถกูสง่ไปท่ีตลาดหลกัทรัพย์  ในอตัราไมเ่กินกวา่ 10 ค าสัง่ตอ่วินาท ี

7. ระบบมีการป้องกนัการสง่ค าสัง่ Wash Sale โดยจะแสดงค าเตือนและไมอ่นญุาตให้สง่ค าสัง่เข้าสูร่ะบบ 

8. การตรวจสอบราคาหุ้นในตลาดกบัเง่ือนไขที่ตัง้ไว้จะท าทกุๆ 500 มิลลวิินาที  ในกรณีที่ราคามีความผนัผวนมาก  เง่ือนไข

ที่ตัง้ไว้อาจไมท่ างานตามที่ก าหนด  และไมถื่อเป็นความผิดพลาดของระบบ 

9. ค าสัง่ Smart Order สามารถสง่ได้วนัตอ่วนัเทา่นัน้ 

10. ระบบไมส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องของการตัง้เง่ือนไข  กรณีตัง้เง่ือนไขผิดพลาดท าให้มีผลทีร่าคาตลาดขณะที่ตัง้

เง่ือนไข  ค าสัง่ซือ้ขายจะถกูสง่ออกไปทนัที  ดงันัน้ผู้ใช้งานจงึควรใช้งานด้วยความระมดัระวงั 

11. หากระบบ Smart Order ไมท่ างานหรือท างานผิดไปจากมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไว้   บริษัทขอสงวนสทิธิในการระงบั

การใช้งานระบบ Smart Order  และยกเลกิเง่ือนไขค าสัง่ซือ้ขายในระบบทัง้หมดโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 


