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SETTRADE : DCA ORDER BY
ออมหุน สม่ำเสมอผาน Settrade DCA Order
ฟ�งกชน่ั สงคำสัง่ ทยอยซือ้ หุน อัตโนมัตบิ น Streaming ตามระยะเวลาทีค่ ณ
ุ ตองการ หมดกังวล ไมตอ งกลัวลืม
อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะของคำสัง่ ไดตลอด และหากยังไมรวู า จะเลือกออมหุน ตัวไหนดี
ก็มหี นาจอ Back Testing เพ�อ่ จำลองผลการออมหุน แบบ DCA โดยใชขอ มูลยอนหลัง

สงคำสัง่ ออมหุน ดวย 5 ขัน้ ตอนงายๆ

1

2

ว�ธกี ารเขาใชงานฟ�งกชน่ั DCA Order
1
2

ไปทีแ่ ถบดานลางเลือก เมนู More
เลือกเมนู DCA Order

1

2

กด Add Symbol เพ�อ่ เลือกหุน ทีต่ อ งการออม
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กำหนดจำนวนเง�นลงทุนในแตละครัง้ ของหุน

เลือกความถีแ่ ละระยะเวลาการออม
จะแบงเปนรายสัปดาห และ รายเดือน
ความถีใ่ นการออม รายเดือน
เลือกใหซอ้ื หุน ทุกเดือน โดยเลือกวันทีจ่ ะซือ้ ไดเปน 1, 5, 15, 25
เลือกเวลาวาจะซือ้ หุน ตอนเปดตลาดเชา หร�อ ตอนเปดตลาดบาย
เลือกชวงระยะเวลาทีต่ อ งการออม รายเดือน
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ความถีใ่ นการออม รายสัปดาห
เลือกใหซอ้ื หุน ทุกสัปดาห โดยเลือกวันทีจ่ ะซือ้ เปน
วันจันทร วันอังคาร วันพ�ธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร
เลือกเวลาวาจะซือ้ หุน ตอนเปดตลาดเชา หร�อ ตอนเปดตลาดบาย
เลือกชวงระยะเวลาทีต่ อ งการออม รายสัปดาห
4 สัปดาห 8 สัปดาห 12 สัปดาห 16 สัปดาห
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ใส PIN
กด Submit เพ�อ่ ยืนยันคำสัง่

1
2

เมือ่ กดสงคำสัง่ จะมีหนาตางสรุปปรากฏข�น้ มา
Symbol : BTS
จำนวนเง�นลงทุนในแตละครัง้ : 1,000 บาท
ความถีแ่ ละระยะเวลาในการออม :
ซือ้ ทุกเดือน
ซือ้ ทุก วันที่ 1 ของเดือน
ซือ้ ตอน ตลาดเปดเชา
ซือ้ ติดตอกัน 6 เดือน
เปนจำนวนเง�นทัง้ หมด 6,000 บาท
เมือ่ ตรวจสอบขอมูลเร�ยบรอย กด Confirm
เพ�อ่ ยืนยันการสงคำสัง่

ผลลัพท
ระบบจะสงคำสัง่ ซือ้ หุน BTS มูลคาทัง้ หมด 6,000 บาท ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท ติดตอกัน 6 เดือน โดยจะซือ้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ในตอนเปดตลาดเชา
ตัวอยางเชน ในวันที่ 1 หุน BTS ราคา 8.45 บาท ดวยเง�นลงทุน 1,000 บาท ระบบจะสงคำสัง่ ซือ้ 100 หุน โดยคำนวนจากราคาหุน ขางตนและรวมคาคอมมิชชัน่
พรอมคาธรรมเนียมตลาดฯ ( 0.082%) และ VAT 7% เมือ่ คำสัง่ ซือ้ หุน ถูกจับคูแ ลวจะชำระคาหุน รวมคาคอมมิชชัน่ ตามจร�ง
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ขอควรรูก อ นใช Settrade DCA Order
DCA Order ทีส่ ง วันนี้ จะมีผลในวันทำการถัดไป
หุน ทีส่ ามารถสง DCA Order ได จะเปนหุน ทีอ่ ยูใ น SET100 เทานัน้
สามารถเลือกหุน ทีจ่ ะสง DCA Order ไดเฉพาะหุน ทีโ่ บรกเกอรอนุญาต โดยจะแสดงในหนาจอเลือกหุน ทีจ่ ะสง
1 User สามารถสง DCA Order ได ไมเกิน 5 Orders (5 DCA Order ตัง้ รออยู)
หากมีคำสัง่ DCA Order ตัง้ รออยู จะไมสามารถสงคำสัง่ ใหมทห่ี นุ เดิมได
คำสัง่ ซือ้ หุน DCA Order จะถูกสงเขาตลาดแบบ “MP-MTL” และ Volume เปน Board lot เทานัน้
“MP-MTL” หมายถึง สงคำสัง่ ราคาจับคูก บั ดานตรงขาม Best Offer ราคาเดียว และหากจับคูไ มหมด
ระบบจะสงคำสัง่ ตัง้ รอทีร่ าคาเดียวกับ Best Offer เดิม
ระบบไมตรวจสอบวงเง�นและพอรตตอนทีต่ ง้ั DCA Order โดยจะตรวจสอบเมือ่ คำสัง่ ถึงเง�อ่ นไขทีต่ ง้ั ไวและถูกสงเขาตลาด
หากวันทีก่ ำหนดใหสง คำสัง่ DCA Order ตรงกับวันหยุด ระบบจะสงคำสัง่ ในวันทำการถัดไป
DCA Order ทีต่ ง้ั ไวจะถูกยกเลิกอัตโนมัตหิ ากเกิดกรณีดงั นี้
หุน มีการเปลีย่ นชือ่
โบรกเกอรทใ่ี หบร�การมีการเปลีย่ นแปลงไมอนุญาตใหซอ้ื หุน นัน้ หลังจากที่ไดตง้ั DCA Order ไปแลว
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