
Multiple Quotes Order เป็นหนา้จอสําหรับตดิตาม (monitor) ราคาของหลกัทรัพยต์ั�งแต ่2 ตวัขึ�นไป ในชว่งเวลาเดยีวกนั
สามารถสง่คําสง่ซื�อขาย, แกไ้ข หรอืยกเลกิคําสั�งซื�อโดยการกดเลอืกที�ระดบัราคา bid/offer

 ที�ตอ้งการ และแสดงขอ้มลูพอรต์การลงทนุ (Portfolio) / รายการคําสั�งซื�อขายที�ยงัไมถ่กูจับคู ่(Unmatched)
 

กดปุ่ ม  มมุบนขวาของแถบหนา้จอ ใชง้าน ‘M x N ฟังกช์นั’ เพื�อผูใ้ชง้านสามารถ monitor
 และสง่คําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยต์ั�งแต ่2 ตวัขึ�นไปไดใ้นหนา้เดยีว

 

คําอธบิายหนา้จอ

Setting and Group
 

การตั�งคา่
 กดปุ่ ม  จะปรากฏ ‘Multiple Quotes Order Setting' เพื�อตั�งคา่ในหวัขอ้ Order volume, Volume by User

define amount, Quick order volume, Show order confirm, Order volume increase unit และการตั�งคา่หนา้
จอ

กําหนดกลุม่หลกัทรัพยไ์ด ้20 กลุม่ แตล่ะกลุม่ผูใ้ชง้านสามารถออกแบบได ้โดยการเลอืกกลุม่ที�ตอ้งการและพมิพ์
ชื�อหลกัทรัพย ์จากนั�นกดปุ่ ม เพื�อบนัทกึหลกัทรัพยนั์�นเขา้กลุม่

สามารถเรยีกดขูอ้มลูพอรต์การลงทนุและรายการคําสั�งซื�อขายที�ยงัไมถ่กูจับคู ่และสามารถดบัเบิ�ลคลกิที�ชื�อหลกั
ทรัพย ์เพื�อดขูอ้มลู Quote พรอ้มสง่คําสั�งซื�อขายไดใ้นหนา้เดยีว

เลอืกประเภทบญัชทีี�ตอ้งการสง่คําสั�งซื�อขาย
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กดปุ่ ม  เพื�อปรับเปลี�ยนมมุมองหรอืรปูแบบการแสดงขอ้มลูของหนา้จอ
 

Order Conditions: การตั�งเงื�อนไขการสง่คําสั�ง
 

เลอืกหลกัทรัพยท์ี�ตอ้งการสง่คําสั�งซื�อขาย

เลอืก  เมื�อตอ้งการซื�อขายหลกัทรัพยแ์บบ NVDR (-R)

เลอืกประเภทของการสง่คําสั�งซื�อขาย
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DAY: เป็นการสง่คําสั�งซื�อขาย ที�ระบรุาคาแน่นอน (Limit)

IOC (Immediate-Or-Cancel Order): เป็นคําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยต์ามราคาที�ระบไุวใ้นขณะนั�น โดยทนัที
หากซื�อหรอืขายไดไ้มห่มดทั�งจํานวนที�ตอ้งการ สว่นที�เหลอืจะถกูยกเลกิ การสง่คําสั�ง IOC สามารถสง่คําสั�ง
ไดใ้นชว่งตลาดเปิดทําการซื�อขายเทา่นั�นและไมส่ามารถใชคํ้าสั�งที�มเีงื�อนไขนี�รว่มกบั ประเภทคําสั�งอื�นๆได ้

FOK (Fill-Or-Kill Order): เป็นคําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยต์ามราคาที�ระบไุว ้โดยตอ้งการใหไ้ดท้ั�งจํานวนที�
ตอ้งการ หากซื�อหรอืขายไดไ้มห่มดตามจํานวนที�ตอ้งการ จะยกเลกิคําสั�งนั�นทั�งหมด โดยคําสั�งประเภทนี�
สามารถสง่คําสั�งไดใ้นชว่งตลาดเปิดทําการซื�อขายเทา่นั�นและไมส่ามารถใชคํ้าสั�งที�มเีงื�อนไขนี�รว่มกบั
ประเภทคําสั�งอื�นๆได ้

กดปุ่ ม  เพื�อเลอืกดขูอ้มลูในชอ่งบนซา้ยและลา่งขวา เชน่ ดกูราฟเทคนคิ ขอ้มลูราคาหุน้ และรายการคําสั�ง

ซื�อขายที�ถกูจับคูแ่ลว้

ใสป่รมิาณซื�อขายหลกัทรัพย ์(Volume)

หนา้ตา่งการสง่คําสั�ง

การสง่คําสั�งซื�อขาย (Buy/Sell Order)
 เลอืกซื� ื�อ/ขาย บนชอ่ง bid/offer โดยการดบัเบิ�ลคลกิ จะมหีนา้ตา่งยนืยนัการทํารายการ ซื�อ/ขาย ปรากฏขึ�น

 

การเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิคําสั�งซื�อขาย
 ในกรณียกเลกิคําสั�ง สามารถทําไดโ้ดยลากปรมิาณการซื�อขายหลกัทรัพย ์(Volume) จากการสง่คําสั�งซื�อ/ขายไปที�

ชอ่ง Cancel และในกรณี เปลี�ยนแปลงคําสั�งซื�อขายโดยลากปรมิาณการซื�อขายหลกัทรัพย ์ไปยงั bid/offer ใน
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ชอ่งที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง
 

คําอธบิายของสญัลกัษณ์
 ● : This figure indicates buy price of account portfolio.

 ◆ : This figure indicates that there is an unmatched buy order at this bid.
 ◆ : This figure indicates that there is an unmatched sell order at this offer.

การตั�งคา่การสง่คําสั�ง
ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดการตั�งคา่ สําหรับหลายๆคําสั�ง เชน่ ปรมิาณการซื�อขายหลกัทรัพย,์ แสดงหนา้ตา่งยนืยนัการซื�อขาย
หลกัทรัพย,์ ตําแหน่งหนา้ตา่งยนืยนัการซื�อขายหลกัทรัพย,์ ปรมิาณการสง่คําสั�งซื�อขายหลกัทรัพย,์ การคํานวณปรมิาณการซื�อ
ขายอตัโินมตัจิากจํานวนเงนิที�ตั�งคา่, การตั�งคา่หนา้จอ และแจง้เตอืนเมื�อราคาหลกัทรัพยถ์งึราคาที�กําหนด
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โดยกดปุ่ ม  จะปรากฏหนา้ตา่ง Multiple Quotes Order Setting
 

Volume for buy/sell order คอื ปรมิาณการซื�อขายหลกัทรัพยจ์ะถกูใสใ่หโ้ดยอตัโนมตัิ
 

Real-time Vol Cal = วธิกีารคํานวณปรมิาณหลกัทรัพยท์ี�ตอ้งการสง่คําสั�ง โดยสามารถคํานวณ ไดเ้ป็นสดัสว่น (%) ที�
ตอ้งการซื�อหลกัทรัพยใ์นแตล่ะครั�ง ตอ่จํานวนที�ตอ้งการซื�อทั�งหมด โดยปรมิาณ การซื�อหลกัทรัพยจ์ะคํานวณใหอ้ตัโนมตัิ
จากอตัราสว่นและจํานวนเงนิ จะคํานวณปรมิาณการซื�อ/ขาย โดยอา้งองิตามจํานวนเงนิในพอรต์ที�สามารถซื�อขายได ้

 เป็นการควบคมุความเสี�ยงในการซื�อขาย โดยจะมกีารป้องการในกรณีที�มกีารซื�อขายมากเกนิไป
 และกดปุ่ ม  เพื�อใสจํ่านวนเงนิทั�งหมดในพอรต์ที�สามารถซื�อขายได ้

 

ผูใ้ชง้านสามารเลอืกคา่ปรมิาณการซื�อขายหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว จากการตั�งคา่ไว ้

สามารถเลอืกใหแ้สดง/ไมแ่สดง หนา้ตา่งยนืยนัคําสั�งซื�อขายได ้
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รายละเอยีดแบบเต็ม
 

รายละเอยีดแบบยอ่
 

สามารถกําหนดตําแหน่งหนา้ตา่งยนืยนัการซื�อขายหลกัทรัพยไ์ด ้

ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดคา่เพิ�มลดของปรมิาณการซื�อขาย (Volume) ไดเ้อง จากคา่เริ�มตน้ 100 เพื�อความรวดเร็วในการ
สง่คําสั�งซื�อขาย

เลอืกตั�งคา่เพื�อเพิ�มขอ้มลู change (%) เพิ�มชอ่งแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบราคา bid/offer ในแตล่ะชอ่ง โดยสามารถเลอืก
ไดว้า่จะเปรยีบเทยีบ กบัราคาลา่สดุ (Last), ราคาเปิด(Open) หรอืราคาตน้ทนุเฉลี�ย(Avg. cost)

กดตรงกลางราคา bid/offer เพื�อแสดงสญัลกัษณ ์"▶" จะเป็นการแจง้เมื�อราคา Last เป็นไปตามที�ตั�งไว ้
 สามารถตั�งคา่เสยีงเมื�อมกีารแจง้เตอืนไดแ้ละสามารถตั�งคา่ใหแ้ถบหนา้จอกระพรบิ ไดเ้มื�อราคาไปถงึชอ่งที� เรากด

สญัลกัษณ ์"▶" เอาไว ้

สามารถเลอืกตั�งคา่อื�นๆ ในการหนา้ตา่ง bid/offer

ประเภทคําสั�งซื�อขาย
Limit: เป็นการสง่คําสั�งซื�อขาย ที�ระบรุาคาแน่นอน

MKT (Market Order): เป็นคําสั�งซื�อขาย ณ ราคาตลาดที�ใชเ้มื�อผูล้งทนุตอ้งการซื�อหรอืขายทนัท ีณ ราคาที�ดทีี�สดุใน
ขณะนั�น โดย

 ระบบซื�อขายจะถอืวา่คําสั�ง Market Order เป็นการเสนอซื�อ ณ ราคาเสนอขายตํ�าสดุ หรอืเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอ
ซื�อสงูสดุ ดงันั�นหากไมม่คํีาสั�งซื�อหรอืขาย ดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Market Order นั�นจะถกูยกเลกิหรอืสั�งไมไ่ด ้
แตห่ากมคํีาสั�งซื�อหรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Market Order จะสามารถจับคูซ่ ื�อขายไดท้นัท ีที�เขา้มาใน
ระบบ

 หากจํานวนหลกัทรัพยท์ี�เสนอซื�อขาย ณ ราคา Market Order ไมส่ามารถจับคูก่ารซื�อขาย ไดห้มดทั�งจํานวน ระบบการซื�อ
ขายจะยกเลกิจํานวนหลกัทรัพยท์ี�เหลอือยูท่ั�งหมดโดยอตัโนมตัิ
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MP (Special Market Order): เป็นคําสั�งซื�อขาย ณ ราคาตลาด ที�ใชเ้มื�อผูล้งทนุตอ้งการ ซื�อหรอืขายทนัท ีณ ราคาที�ดี
ที�สดุในขณะนั�น โดย:

 ระบบซื�อขายจะถอืวา่คําสั�ง Special Market Order เป็นการเสนอซื�อ ณ ราคาเสนอขายตํ�าสดุ หรอืเป็นการเสนอขาย ณ
ราคาเสนอซื�อสงูสดุ ดงันั�นหากไมม่คํีาสั�งซื�อหรอืขาย ดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Special Market Order นั�นจะถกู
ยกเลกิหรอืสั�งไมไ่ด ้แตห่ากมคํีาสั�งซื�อหรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Special Market Order จะสามารถจับคู่
ซื�อขายไดท้นัท ีที�เขา้มาในระบบ

 หากจํานวนหลกัทรัพยท์ี�เสนอซื�อขาย ณ ราคา Special Market Order ไมส่ามารถจับคูก่ารซื�อขาย ไดห้มดทั�งจํานวน
ระบบการซื�อขาย จะจัดจํานวนหลกัทรัพย ์ที�เหลอืเป็นการเสนอซื�อ ณ ราคาที�สงูกวา่ราคาซื�อขายครั�งสดุทา้ยหรอื เป็นการ
เสนอขาย ณ ราคาที�ตํ�ากวา่ ราคาซื�อขายครั�งสดุทา้ยหนึ�งชว่งราคา

MTL (Market-to-Limit Order): ระบบซื�อขายจะถอืวา่คําสั�ง Market to limit order
 การเสนอซื�อ ณ ราคาเสนอขายตํ�าสดุ หรอืเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื�อสงูสดุเพยีงลําดบัราคาเดยีว ดงันั�นหากไมม่ี

คําสั�งซื�อหรอืขาย ดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Market to limit order นั�นจะถกูยกเลกิหรอืสั�งไมไ่ด ้แตห่ากมคํีาสั�ง
ซื�อหรอืขายดา้น ตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่คําสั�ง Market to limit order จะสามารถจับคูซ่ ื�อขายไดท้นัท ีที�เขา้มาในระบบ

 หากจํานวนหลกัทรัพยท์ี�เสนอซื�อขาย ณ ราคา Market to limit order ไมส่ามารถจับคูก่ารซื�อขาย ไดห้มดทั�งจํานวน
ระบบการซื�อขายจะจัดจํานวนหลกัทรัพย ์ที�เหลอืเป็นการเสนอซื�อ ณ ราคาซื�อขายครั�งสดุทา้ย

ATO (At-The-Open Order): เป็นการสง่คําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยท์นัททีี�ตลาดเปิดการซื�อขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถ
สง่คําสั�งซื�อขายไดร้ะหวา่งกอ่นเปิดตลาดทั�งภาคเชา้และภาคบา่ย (Pre Open)

ATC (At the Close Order): เป็นการสง่คําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยท์นัททีี�ตลาดปิดการซื�อขาย ณ ราคาปิด โดยสามารถสง่
คําสั�งซื�อขายไดใ้นชว่งกอ่นปิดตลาด (Pre Close)

IOC (Immediate-Or-Cancel Order): เป็นคําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยต์ามราคาที�ระบไุวใ้นขณะนั�น โดยทนัท ีหากซื�อหรอื
ขายไดไ้มห่มดทั�งจํานวนที�ตอ้งการ สว่นที�เหลอืจะถกูยกเลกิ การสง่คําสั�ง IOC สามารถสง่คําสั�งไดใ้นชว่งตลาดเปิดทําการ
ซื�อขายเทา่นั�นและไมส่ามารถใชคํ้าสั�งที�มเีงื�อนไขนี�รว่มกบั ประเภทคําสั�งอื�นๆได ้

FOK (Fill-Or-Kill Order): เป็นคําสั�งซื�อขายหลกัทรัพยต์ามราคาที�ระบไุว ้
 โดยตอ้งการใหไ้ดท้ั�งจํานวนที�ตอ้งการ หากซื�อหรอืขายไดไ้มห่มดตามจํานวนที�ตอ้งการ จะยกเลกิคําสั�งนั�นทั�งหมด โดยคํา

สั�งประเภทนี�สามารถสง่คําสั�งไดใ้นชว่งตลาดเปิดทําการซื�อขายเทา่นั�นและไมส่ามารถใชคํ้าสั�งที�มเีงื�อนไขนี�รว่มกบัประเภท
คําสั�งอื�นๆได ้

Publish (Iceberg Order): เป็นคําสั�งซื�อขายที�ตอ้งการสง่คําสั�งซื�อหรอืขายหลกัทรัพย ์ที�มปีรมิาณสงูเป็นคําสั�งเดยีว แต่
ไมป่ระสงคจ์ะแสดงจํานวนหลกัทรัพยท์ั�งหมดในคราวเดยีว โดยระบบซื�อขายจะชว่ยทยอยสง่คําสั�งโดยแบง่เป็นจํานวน
หลกัทรัพยเ์ป็นคําสั�งยอ่ยที�มจํีานวน และราคาเดยีวกนัเขา้สูร่ะบบซื�อขายโดยอตัโนมตัิ

 โดยคําสั�ง Iceberg จะสง่ไดเ้ฉพาะในชว่งเวลาทําการซื�อขายโดยตอ้งเป็นคําสั�งประเภทระบ ุราคา (Limit Price) ที�ไมม่ี
เงื�อนไขอื�น และมคํีาสั�งยอ่ยไมเ่กนิ 100 คําสั�ง

 นอกจากนี� คําสั�ง Iceberg ที�จับคูซ่ ื�อขายไดไ้มห่มดในแตล่ะชว่งทําการซื�อขายจะถกูยกเลกิ รวมทั�งกรณีที�มกีารขึ�น
เครื�องหมาย Halt ในหลกัทรัพยนั์�นๆ คําสั�ง Iceberg จะถกูยกเลกิเชน่กนั

* แหลง่ที�มาของขอ้มลู : ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

『Stock Flag』
Category Flag Name Meaning

Stock
SP

Suspend
flag

Security (stock) that has been prohibited to be traded
(buy/sell).

Sp Split Security that par value has been changed.
ST Stabilized Security during performing stabilization.

DS
Designated
security

Security that can be traded(buy/sell) using cash only.

ds* Similar to “DS” but broker is the one who sets this flag.

NP
Notice
pending

SET is waiting for requesting this security information
from the company.

NR
Notice
received

SET has received this security information from the
company.
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Category Flag Name Meaning

NC
Non-
Compliance

Security of the listed company that might be withdrawn.

NPG
Non-
Compliance
Group

Company during restoring situation from bankruptcy.

A
NVDR-all
Halt

Prohibit to trade (buy/sell) NVDR stock.

B
NVDR-buy
Halt

Prohibit to buy NVDR stock.

C Compliance
This security has been listed that might be removed
from SET.

H Halt
Security that has been temporarily prohibited from
trading(buy/sell).

E
Exercise
Halt

This security has been prohibited to be converted to
common stock.

S
NVDR-sell
Halt

Prohibit to trade(buy/sell) NVDR stock.

T
Halt Thai
Trust Fund

Prohibit trading this security with Thai Trust Fund.

X
NVDR-buy
Halt & TTF
Halt

Prohibit to buy NVDR stock and prohibit
trading(buy/sell) TTF.

Y
NVDR-sell
Halt & TTF
Halt

Prohibit to sell NVDR stock and prohibit trading(buy/sell)
TTF.

Z
NVDR Halt
& TTF Halt

Prohibit to trading(buy/sell) NVDR stock and prohibit
trading(buy/sell) TTF.

Corporate
Action XA

Excluded
Dividend
and Right

Buyer has no rights in receiving dividend/interest is not
allowed to reserve any new stocks of this security.

XD
Excluded
Dividend

Buyer has no rights to receive dividend of the security.

XI
Excluded
Interested

Buyer has no rights to receive interest of the security.

XM
Excluded
Meeting

Buyer has no rights to attend shareholder meeting.

XR
Excluded
Right

Buyer has no rights to reserve new stock of the right
offering of the security.

XS
Excluded
Short-Term
Warrant

Security is issuing short-term warrant.

XN
Excluding
capital
return

Buyer who buys the security during XN flag is shown is
prohibited from capital return.
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Category Flag Name Meaning

XB

1. Buyer who buys the security during XB flag is shown
is excluding from the following rights:

 2. Buying common share issuing by the company to
normal people.

 3. Buying the preferred stock.
 4. Buying common share issuing by the company to

preferred stock holder.
 5. Buying warrant and warrant of right offering that

allows rights transferred of affiliates.
News N News SET has announced news regarding this security.

Trading
Alert

tb
Turnover
list Broker

Broker announced that this security can be bought using
cash balance account only.

t1
Turnover
list SET
level1

The security that SET announced to be bought with
cash balance account only.

t2
Turnover
list SET
level2

The security that SET announced to be bought with
cash balance account only and is not allowed to be
collateral.

t3
Turnover
list SET
level3

The security that SET announced to be bought with
cash balance account only and is not allowed to be
collateral and net settlement of the security is not
allowed.
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