คู่มือการส่ งคําสั่งซือ้ ขาย Online แบบ Smart Order

เป็ นเครื่ องมือส่งคําสัง่ ซื ้อขายแบบมีเงื่อนไข เรี ยกใช้ งานได้ โดยกดที่ปมุ่ Smart Order จากหน้ าซื ้อขายปกติ
แบ่งออกเป็ นสองประเภท
1. Trailing Stop

Trailing Stop เป็ นเงื่อนไขการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อขายที่ราคาตลาด (ML) เมื่อราคามีการกลับตัวหลังทํา New High (กรณีขาย) หรื อ
New Low (กรณีซื ้อ) โดยสามารถเลือกให้ เกิดการส่งคําสัง่ (Trigger) เมื่อ ราคาล่าสุด (Last Sale) ราคาเสนอซื ้อดีที่สดุ (Best Bid)
หรื อราคาเสนอขายดีที่สดุ (Best Offer) กลับตัวเกินจํานวนบาท (Spread) หรื อเปอร์ เซ็นต์ (Percentage) ที่ทา่ นกําหนด
ตัวอย่ าง ตังให้
้ ระบบส่งคําสัง่ ซื ้อ BBL จํานวน 100 หุ้น (ที่ราคา ML) เมื่อราคาล่าสุด (Last Sale) มีการทํา New Low
แล้ วกลับตัวเพิ่มขึ ้นสูงกว่าราคาตํ่าสุด 1 บาท

ตัวอย่ าง ตังให้
้ ระบบส่งคําสัง่ ขาย BBL จํานวน 200 หุ้น (ที่ราคา ML) เมื่อราคาล่าสุด (Last Sale) มีการทํา New High
แล้ วกลับตัวลดลงตํ่ากว่าราคาสูงสุด 10 เปอร์ เซ็นต์

2. Condition Order

Condition Order เป็ นการตังเงื
้ ่อนไขให้ ระบบส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อขายหุ้นที่ต้องการในจํานวนและราคาที่กําหนด (ML หรื อ Limit)
โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ สงู สุดสามข้ อ และให้ สง่ คําสัง่ เมื่อตรงเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ (Or) หรื อตรงครบทุกข้ อ (And) ตัวแปร
(Condition) ที่ใช้ เป็ นเงื่อนไขได้ แก่
2.1. Condition
2.1.1. Bid – ราคาเสนอซื ้อดีที่สดุ
2.1.2. Offer – ราคาเสนอขายดีที่สดุ
2.1.3. Last – ราคาซื ้อขายล่าสุด
2.1.4. Index – เลือกได้ ระหว่าง SET หรื อ SET50 ใส่ในช่อง Symbol
2.1.5. High – ราคาสูงสุด
2.1.6. Low – ราคาตํ่าสุด
2.1.7. Average – ราคาเฉลี่ย
การตังเงื
้ ่อนไขทําได้ โดยใส่ห้ นุ ที่ต้องการใช้ เป็ นเงื่อนไขในช่อง Symbol แล้ วเลือกประเภทของเงื่อนไข (Type) สําหรับตัวแปรข้ างต้ น
ดังนี ้
2.2. Type
2.2.1. Price – กําหนดด้ วยราคา
2.2.2. Percentage – กําหนดด้ วยเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากที่สง่ Smart Order ไปแล้ ว
2.2.3. Prior – เปรี ยบเทียบกับราคาวันก่อนหน้ า
2.2.4. Prior Percentage – กําหนดด้ วยส่วนต่างเป็ นเปอร์ เซ็นต์เทียบกับราคาวันก่อนหน้ า
เลือกตัวแปรในข้ อ 2.1.1 - 2.1.7 ที่ต้องการเปรี ยบเทียบค่า ตังเงื
้ ่อนไข มากกว่าเท่ากับ (≥) หรื อ น้ อยกว่าเท่ากับ(≤)
้ ่อนไขในการส่งคําสัง่ ซื ้อขาย
ราคาหรื อเปอร์ เซ็นต์ตามประเภท (Type) ที่เลือกในข้ อ 2.2.1 - 2.2.4 จากนันกดปุ่
้
ม Append เพื่อตังเงื
สามารถตังเงื
้ ่อนไขได้ ไม่เกินสามเงื่อนไข และกําหนดให้ สง่ คําสัง่ ซื ้อขายเมื่อ

2.3. OR/AND
2.3.1. OR เงื่อนไขตรงข้ อใดข้ อหนึง่
2.3.2. AND เงื่อนไขตรงครบทุกข้ อ
ตัวอย่ าง ซื ้อ BBL จํานวน 100 หุ้นที่ราคา 160 บาท เมื่อราคาเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 160 บาท และดัชนี SET
เพิ่มขึ ้นจากวันก่อนหน้ า 1%

ตัวอย่ าง ขาย BBL จํานวน 200 หุ้นที่ราคา 156 บาท เมื่อราคาหุ้นของ KBANK มากกว่าหรื อเท่ากับ 171 บาท หรื อราคาหุ้น
SCB มากกว่าหรื อเท่ากับ 145 บาท กรณีใดกรณีหนึง่

ความเสี่ยง และข้ อจํากัดของระบบ Smart Order
1. ใช้ งานได้ เฉพาะบัญชี Prepaid และหลักทรัพย์ในกลุม่ SET50 เท่านัน้
2. กําหนดการส่งคําสัง่ Smart Order สูงสุดที่ 1 ล้ านหุ้น และไม่เกิน 10 ล้ านบาท
3. ระบบจะไม่อนุญาตให้ สง่ คําสัง่ Smart Order สําหรับหุ้นราคาตํ่ากว่า 1 บาทและส่งได้ ไม่เกิน 5 ticks เท่านัน้
4. สามารถส่งคําสัง่ Smart Order รอไว้ ได้ ไม่เกิน 10 คําสัง่ โดยให้ มีคําสัง่ ที่มี side และ symbol ตรงกันได้ ไม่เกิน 1 คําสัง่
5. คําสัง่ Smart Order แบบ Condition Order สามารถระบุได้ ทงราคาที
ั้
่แน่นอน (Limit Price) หรื อระบุเป็ น Non-limit
Price Order ประเภท ML (Market to Limit) ส่วน Smart Order แบบ Trailing Stop สามารถระบุได้ เฉพาะ Non-limit
Price Order ประเภท ML (Market to Limit) เท่านัน้ ทังสองแบบส่
้
งได้ ในช่วงเวลาตลาดเปิ ดเท่านัน้
6. เมื่อราคาในตลาดตรงกับเงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ คําสัง่ ซื ้อขายจะถูกส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินกว่า 10 คําสัง่ ต่อวินาที
7. ระบบมีการป้องกันการส่งคําสัง่ Wash Sale โดยจะแสดงคําเตือนและไม่อนุญาตให้ สง่ คําสัง่ เข้ าสูร่ ะบบ
8. การตรวจสอบราคาหุ้นในตลาดกับเงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ จะทําทุกๆ 500 มิลลิวินาที ในกรณีที่ราคามีความผันผวนมาก
เงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ อาจไม่ทํางานตามที่กําหนด และไม่ถือเป็ นความผิดพลาดของระบบ
9. คําสัง่ Smart Order สามารถส่งได้ วนั ต่อวันเท่านัน้
10. ระบบไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของการตังเงื
้ ่อนไข
กรณีตงเงื
ั ้ ่อนไขผิดพลาดทําให้ มีผลที่ราคาตลาดขณะที่ตงเงื
ั ้ ่อนไข คําสัง่ ซื ้อขายจะถูกส่งออกไปทันที
ดังนันผู
้ ้ ใช้ งานจึงควรใช้ งานด้ วยความระมัดระวัง
11. หากระบบ Smart Order ไม่ทํางานหรื อทํางานผิดไปจากมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้ งานระบบ Smart Order
และยกเลิกเงื่อนไขคําสัง่ ซื ้อขายในระบบทังหมดโดยไม่
้
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

