
บันทึก UserName และ PassWord ส ำหรับเข้ำใช้งำน

เลือก Broker ที่ใช้บริกำร

ตั้งค่ำกำรล็อก PIN 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรซ้ือขำย

USER MANUAL

Trade Mission



คลิ๊ก
จะมีป๊อบอัพหน้ำต่ำงข้ึนมำ

กรอกชื่อหุ้น

เวลำที่ต้องกำรให้กรำฟโชว์ตำม
แท่งเทียนที่หน้ำจอ เช่น รำยนำที 
รำยชั่วโมง รำยวัน รำยสัปดำห์

ประวัติย้อนหลังที่ต้องโชว์แท่งเทียน 
ที่เกิดในอดีตให้เห็นในกรำฟ

โดยสำมำรถเปิดกรำฟ
แท่งเทียนได้หลำยแบบ

กำรเปิด Chart
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กรอกชื่อหุ้น

เวลำที่ต้องกำรให้กรำฟโชว์ตำม
แท่งเทียนที่หน้ำจอ เช่น รำยนำที 
รำยชั่วโมง รำยวัน รำยสัปดำห์

ประวัติย้อนหลังที่ต้องโชว์แท่งเทียน 
ที่เกิดในอดีตให้เห็นในกรำฟ

คลิก๊ที่รูป
ด้ำนบนและรอจะมีปอ๊บอัพหน้ำต่ำงข้ึนมำ 

กำรเปิด Chart HTML

โดยสำมำรถเปิดกรำฟ
แท่งเทียนได้หลำยแบบ
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คลิ๊กที่รูป รอจนแสดงกรำฟข้ึนมำ

ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องกำร

เลือกเวลำที่ต้องกำรให้กรำฟแสดงตำม
แท่งเทียนที่หน้ำจอ เช่น นำที ชั่วโมง 
daily weekly

กำรเปิด TradingView

Trade Mission



คือกำรท ำระบบบอทซื้อขำย Alert เข้ำ Line, Telegram เมื่อระบบมี
สัญญำณซื้อขำยเข้ำมำ หรือ เปิด ปิด สถำนะที่เรำมี คงค้ำงหรือเปิดใหม่ 
ด้วยระบบเทรดที่เรำชอบ พัฒนำ และใช้เป็นตัวช่วยกรองในกำรซื้อขำย 
เพ่ือหำสัญญำณแบบเรียลไทม์ทั้งวัน และท ำกำรเอำระบบมำลองเทสท์ดู
ผลงำนย้อนหลังก่อนกำรลงทุนจำกระบบแต่ละระบบได้ ตำมข้ันตอน
ต่อไปนี้

EA Name = ตั้งชื่อบอท

Description =  กำรเขียนเพ่ืออธิบำย
บอท และอื่นๆ ให้เข้ำใจระบบที่เรำเขียน

Click Save จะมีหน้ำต่ำง 
Pop up มำบอกว่ำ Saved 
ถือว่ำบอทตัวนี้ ได้ท ำกำร
บันทึกในระบบและสำมำรถใช้
งำนได้ทันที

Create  New  Expert Advisor

คลิ๊กที่

ตัวอย่ำง Buy & Sell Script
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กรอกชื่อหุ้น

Volume
ปริมำณเสนอซ้ือ 
ณ รำคำนั้นๆ

Volume
ปริมำณเสนอขำย 
ณ รำคำนั้นๆ

Bid
รำคำเสนอซ้ือ 
5 อันดับแรก

Offer
รำคำเสนอขำย 
5 อันดับแรก

คลิ๊กที่ หรือเมนู Data 

เลือกค ำว่ำ i-Bidoffer จะได้ดังรูป

i-Bid Offer

สีแถบคือกำรดู Bid offer  ที่มีกำรขอซื้อและขอขำยจ ำนวนมำกที่สุดถึงน้อยที่สุด
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Volume ปริมำณของรำยกำรซ้ือ ขำยที่เกิดข้ึน

Last รำคำซ้ือ ขำยที่เกิดข้ึนล่ำสุด

Chg ผลต่ำงของรำคำซ้ือขำยล่ำสุดกับรำคำ

ปิดของวันท ำกำรกอ่นหน้ำ

%Chg. เปอร์เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ

Time เวลำในกำรซ้ือขำย

Value มูลค่ำในกำรซ้ือขำย

Alert Options
Popup Message เมื่อมี ticker ใหม่เกิดข้ึนจะ

มี popup แสดงข้ึนมำ

Sound เมื่อมี ticker ใหม่เกิดข้ึนจะ

มีเสียงเตือน

คลิ๊กที่ เพ่ือแสดงรำยกำรซื้อ 

ขำยหลักทรัพย์ และตรำสำรอนุพันธ์ล่ำสุด
สำมำรถ filter ได้โดย
คลิ๊กขวำ Filter setting

i-Ticker and Multiple Monitor
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Watchlist

คลิ๊กที่ เพ่ือเปิดหน้ำต่ำงฟงัก์ชัน

Watch Symbol

เพ่ิมรำยชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องกำร

Remove Symbol

ลบรำยชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องกำร
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ใช้แสกนหำหุ้นตำมสูตรที่เรำมีให้และสูตรที่คุณสำมำรถเขียน
เองได้ตำมควำมเหมำะสม และรูปแบบกำรเทรดของแต่ละทำ่น 
ควำมส ำคัญคือกำรใช้งำนแบบเรียลไทม์ Tick By Tick

ตั้งช่ือระบบที่เรำต้องกำรสร้ำง

เขียนสูตรแสกนที่ท่ำนต้องกำร
ดูตัวอย่ำงได้ที่ Script Guide

Bar Interval
จ ำนวนแท่งเทียนตำม 
Timeframe

Periodicity
เลือก Timeframe ที่ต้องกำร

Bar History 
จ ำนวนแท่งเทียนในอดีต

i- Stock Scanner
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Run Scanner จะได้หุ้นที่มีสัญญำณตำมสูตรที่เรำเขียน
และส่งมำยัง Line, Telegram

i- Stock Scanner

Enable Filter Scanner 
จะกรองหุ้นที่เข้ำเง่ือนไขที่
เรำตั้งและคัดหุ้นใน list 
symbolออกทั้งหมด และ
โชว์ หุ้นที่มีสัญญำณซื้อ
หรือขำยตำมเง่ือนไขที่เรำ
ก ำหนด

เมื่อต้องกำรซื้อกดที่ Trade 
จะมีหน้ำต่ำงซื้อขำยทันที

คลิก๊ Chart จะน ำไปยังหน้ำ
กรำฟที่มี i-One Click 
Trading เพ่ือส่งค ำสั่งซื้อ
ขำยได้เช่นกัน
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เหมำะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลำเฝ้ำหน้ำจอหรือท ำงำนประจ ำ โดยระบบจะค้นหำ 

จุดซื้อและจุดขำยที่เหมำะสมให้อัตโนมัติด้วยค่ำตัวแปรของสูตรพ้ืนฐำนที่เรำ

ตั้งค่ำไว้และสร้ำง System Trade Buy script Sell script ให้ค่ำที่ดีที่สุด

i-Generic Algorithm

ระบบจะเสถียร เมื่อ RMSE อยู่ใกล้ 0.00 มำกที่สุด

กรอกข้อมูลใน Data Source 

แล้วจึงกด Run เพ่ือให้ระบบ

ค้นหำจุดซื้อจุดขำยที่เหมำะสม

คลิ๊ก จะมีป๊อบอัพหน้ำต่ำงข้ึนมำ
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คลิ๊ก จะปรำกฏหน้ำต่ำงข้ึนมำ

i-Backtest

คลิ๊ก Back Test ปรำกฏหน้ำต่ำง
กรำฟมีลูกศรบอกจุดซื้อขำยข้ึนมำ 
และข้อมูลต่ำงๆ
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i-Auto Trade

คลิ๊ก จะปรำกฏหน้ำต่ำงข้ึนมำ

Formular
จะป๊อบอัพสูตร Auto Trade

ลูกศรชี้ลง
เลือกสูตร Auto Trade ที่ต้องกำร
แล้วกด OK

Account
เลือกบัญชีเทรด
กรอก Symbol และ Quantity

Trade Mission



MST Data Plugin for AmiBroker

AmiBroker เป็นโปรแกรมวิเครำะห์หุ้นท่ีมีควำมเป็นอิสระสูง 
ท้ังกำรปรับแต่งและกำรสแกน อีกท้ังยังมีสูตรอีกมำกมำย
ท่ีสำมำรถหำดำวน์โหลดได้อย่ำงง่ำยดำยบนอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ สำมำรถใช้งำนผ่ำนโปรแกรม Trade Mission ได้แต่มีเง่ือนไข
ต้องมีค่ำคอมมิช่ัน 1,000 บำทต่อเดือน โดยทำงลูกค้ำต้องท ำกำรติดตั้ง
โปรแกรม AmiBroker จึงจะสำมำรถใช้งำนได้

คลิก๊ จะมีป๊อบอัพหน้ำต่ำงข้ึนมำ
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เพ่ือใช้ดูแนวโน้มสินทรัพย์ในแต่ละกลุ่มโดยจะแสดงเปอร์เซ็นต์กำร

เปลี่ยนแปลงเช่น หุ้นใน SET50, กลุ่มธนำคำร, กลุ่มยำนยนต์, 

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวนหุ้นที่ก ำลังบวก ติดลบ รำคำไม่

เปลี่ยนแปลง

เลือกกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีต้องกำร

คลิก๊ จะปรำกฏหน้ำต่ำงข้ึนมำ

Trendicator Dashboard

Trade Mission
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i-Alert line

คลิก๊ฟงัก์ชัน i-Scanner จะปรำกฏหน้ำต่ำงข้ึนมำเลือกที่ Line Setting

คลิก๊ Add จะข้ึนป๊อบอัพ Line Setting ใส่ชื่อ Line Name
เลือก Get Token

กรอก email address 
และ Password

เลือก My Page 
คลิ๊ก Generate Token

Copy Token 
น ำไปวำงที่ Line 
Token เลือก OK
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กำรส่งค ำส่ังซ้ือขำย Bartrade

ไปที่ view แล้วเลือก Show/hide Bartrade

เลือก Buy/Sell เลือกบัญชี กรอก Symbol, Quantity เลือก order type 
ใส่ PIN แล้วกด Buy/Sell เพ่ือส่งค ำสั่ง

Order Type ค ำอธิบำย

Limit ส่งค ำส่ังซ้ือขำยตำมรำคำที่กรอกในช่อง Price 

ATO ส่งค ำส่ังซ้ือขำยแบบรำคำเปิด 

ATC ส่งค ำส่ังซ้ือขำยแบบรำคำปิด 

MP จับคู่กับด้ำนตรงข้ำมในรำคำตลำด หำกจับคู่ไม่

หมด ระบบจะส่งใหม่ในรำคำดีกว่ำ Last sale 1

Spread 

MKT 
จับคู่กับค ำส่ังด้ำนตรงข้ำมทุกระดับรำคำตำม 

Best Price ที่อยู่ในคิว หำกจับคู่ไม่หมด ระบบจะ

ยกเลิกจ ำนวนทีเ่หลือโดยอัตโนมัต ิ

MTL 
(Special Market 

Price) 

จับคู่กับค ำส่ังด้ำนตรงข้ำมที่รำคำทีด่ีทีสุ่ด (Top 

Best Price) หำกจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งค ำสั่งให้

ใหม่โดยอัตโนมัติในรำคำ Last Sale 

Validity = ก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนของค ำส่ังซ้ือขำย

IOC = ค ำส่ังซ้ือขำยที่ต้องกำรซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ ตำมรำคำ ที่ก ำหนด
ไว้ในขณะนั้นโดยทันที หำกซ้ือหรือขำยได้ไม่หมดทั้งจ ำนวนที่ต้องกำร ส่วนที่
เหลือจะถูกยกเลิก

IOC = ค ำส่ังซ้ือขำยที่ต้องกำรซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ในรำคำทีก่ ำหนด 
โดยต้องกำรให้ได้ทั้งจ ำนวนที่ต้องกำร หำกได้ไม่ครบก็จะไม่ซ้ือขำยเลย และ
จะยกเลิกค ำส่ังนั้นทั้งหมด 
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Conditional order

คลิกขวำ ณ ต ำแหน่งที่ต้องกำรซื้อขำยบนกรำฟ

Account = เลือกบัญชีที่ต้องกำร
Trendline price = รำคำที่ต้องกำรให้ค ำสั่งท ำงำน
Quantity = จ ำนวนหุ้นที่ต้องกำรซื้อขำย 
Order type        = Market (ส่งค ำสั่งแบบ MP)

MTL (ส่งค ำสั่งแบบ MTL)
Limit price (ส่งค ำสั่งแบบ Limit)

Limit price = รำคำที่ต้องกำรตั้งเมื่อส่งแบบ Limit
Takeprofit price = รำคำที่ต้องกำร ขำยท ำก ำไร
Stop loss price = รำคำที่ต้องกำร หยุดขำดทุน
Break even = จ ำนวนจุดคุ้มทุน
Cost Price (BE) = ก ำหนดรำคำจุดคุ้มทุน
Tailing step  =   กำรขยับ stop loss ข้ึนตำมรำคำไปเรื่อยๆ
Expiration Date = ก ำหนดวันหมดอำยุของ order 
PIN = ใส่ Pin จ ำนวน 6 ตัว


