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MetaTrader 5 MTS-TFEX Gateway 

 

บทน ำ 
 

ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (TFEX), 

ใช้ระบบกำรซื้อขำยที่เรียกว่ำSET_CONNECT ซึ่งเป็นระบบแบบ FIX protocol โดย ©MetaTrader 5 

TFEX Gateway จะท ำหน้ำทีเ่ป็นเหมือนตัวเช่ือมกำรท ำงำนระหว่ำงระบบ SET_CONNECT และ 

©MetaTrader 5 Platform  เพ่ือให้นักลงทุนสำมำรถเขำ้ไปลงทุนในตลำด TFEX 

ได้โดยผำ่นแพลตฟอร์ม  ©MetaTrader 5 Terminal 

ตลำดสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำ (TFEX) ©MetaTrader 5 Gateway ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ 

©MetaTrader 5 Platform 

ท ำหน้ำที่เพ่ือช่วยให้โบรกเกอร์สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำในกำรซือ้ขำยสินคำ้อนุพันธ์ในตลำด 

TFEX ได้  

ปัจจุบันสินค้ำมีสินทรัพย์อ้ำงอิงประเภทต่ำงๆ ดังนี:้  

อ้ำงอิงกบัตรำสำรทุน ดชันรีาคาหลกัทรัพย,์ หลักทรัพย ์

อ้ำงอิงกบัตรำสำรหนี้ พันธบตัรรัฐบาล, อตัราดอกเบีย้ 

อ้ำงอิงกบัสินค้ำโภคภัณฑ ์ โลหะมคีา่, โลหะพืน้ฐาน, พลงังาน 

อ้ำงอิงกบัดัชนีรำคำอื่นๆ  อตัราแลกเปลีย่น, ดชันรีาคาสนิคา้โภคภัณฑ,์ อืน่ๆ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้ำที่ตลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำได้เปิดให้ซือ้ขำยในปัจจบุัน 

และสำมำรถซื้อขำยผ่ำน TFEX gateway ได้นั้น สำมำรถเข้ำไปดไูด้ที่ หน้ำเว็บไซต์ TFEX:  

SET50 Index Futures 5-Year Government Bond Futures 
Single Stock Futures 3M BIBOR Futures 
50 Baht Gold Futures 6M THBFIX Futures 
10 Baht Gold Futures Brent Crude Oil Futures 
Silver Futures USD Futures 
5-Year Government Bond Futures Sector Index Futures 

 

นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตลำด TFEX ได้ที่หน้ำเวบ็ไซต์ต่อไปนี้ :  

 ควำมรู้กำรลงทุน 

 ผู้ลงทุนทั่วไป 

การเชื่อมต่อ 

กำรเช่ือมต่อเข้ำกับระบบ SET_CONNECT สำมำรถท ำได้ผ่ำนทำงเครือข่ำย VPN 

ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่เป็นมำตรฐำน IPSec ซึ่งมีมำตรฐำนกำรเข้ำรหัสข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุด  

อีกวิธีกำรหนึ่งในกำรเข้ำถึง SET_CONNECT คือผ่ำน SETNET3 โดยทำงตลำด TFEX 

จะเป็นผู้จัดหำและส่งข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ไปยังโบรกเกอรท์ี่เป็นสมำชิก  

ซึ่งถ้ำคุณได้เข้ำเป็นสมำชิกกับทำง TFEX แล้ว คุณสำมำรถเข้ำถึงแบบจ ำลองข้อมูลต่ำงๆ ได้ เช่น 

ข้อมูลสินค้ำ กำรทดสอบระบบ เป็นต้น  

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
http://www.tfex.co.th/th/products/products.html
http://www.tfex.co.th/en/products/set50futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/5Y-GB-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/stock-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/3M-BIBOR-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/gold-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/6M-THBFIX-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/gold-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/oil-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/silver-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/usd-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/5Y-GB-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/en/products/sectorfutures-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/education/knowledge.html
http://www.tfex.co.th/th/individual/individual.html
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ส ำหรับกำรทดสอบระบบของโบรคเกอร์ โบรคเกอร์สำมำรถใช้ข้อมูลจำกตลำด TFEX ได้ 

โดยรำยละเอียดในกำรต้ังค่ำ Gateway ต่ำงๆเพ่ือใช้ทดสอบจะระบุไว้ในเอกสำรชุดนี้  

โบรกเกอร์สมำชิกจะได้รบัหมำยเลขสมำชิก 4 หลัก (เช่น 0123) 

ซึ่งเป็นหมำยเลขยืนยันตัวตนของบริษัท เช่น  

 D0123_FIX_MD1 คือ ผู้ใช้งำนแบบ Fix ส ำหรับดูข้อมูลสินค้ำ 

 D0123_FIX_CU1 คือ ผู้ใช้งำนแบบ Fix ส ำหรับใช้ในกำรซื้อขำย เป็นต้น 

โบรคเกอร์แต่ละบริษัทสำมำรถขอบญัชีผู้ใช้งำนส ำหรับกำรทดสอบได้โดยเฉพำะจำกทำงตลำด 

TFEX โดยกำรระบุหมำยเลขสมำชิก, Protocol ส ำหรับส่งค ำส่ัง และข้อมูลของตลำด 

(เป็นรูปแบบของ FIX Protocol ทั้งสองกรณี) และประเภทของกำรซือ้ขำย (ค ำส่ังซื้อขำยปกติ, 

ค ำส่ังซื้อขำยผำ่นคอมพิวเตอร์, market marking) 

 

กำรติดต้ัง Gateway 

1) สร้ำงโฟลเดอร์ช่ือ TFEXGateway ใน 

MT5_DIRECTORY\History\Gateway โดยที ่MT5_DIRECTORY 

คือโฟลเดอร์ที่ใช้ในกำรติดต้ัง ©MetaTrader5 Platform. 

 

2) คัดลอกไฟล์ TFEXGateway.exe ไปยัง 
MT5_DIRECTORY\History\Gateway\TFEXGateway. 

 

3) ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 

Administrator ดูที่แถบเมนูด้ำนซ้ำยมือ 

คลิกขวำที่เมนู  Symbols  เลือก Add 

เพ่ือสร้ำงโฟลเดอร์ใหม่ช่ือ “TFEX”  
 

4) ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 Administrator 

ดูที่แถบเมนูด้ำนซ้ำยมือ คลิกขวำที่เมนู Group 

สร้ำงกลุ่มผู้ใช้งำนใหม่ (เช่น demo\demofutures) 

เพ่ือใช้ส ำหรับซื้อขำย Futures  

หมำยเหตุ: เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรค ำนวณ Margin ส ำหรับสินค้ำ 
Futures ถูกต้อง ให้ต้ังค่ำ Risk Management เป็น “for Retail 
Forex, CFD, Futures”.  

 

5) หลังจำกนั้นให้เข้ำไปที่แถบเมนู Gateways คลิกขวำเลือก Add แล้วดูที่ช่อง Module 

คลิกเลือก TFEX Gateway 

จะปรำกฎหน้ำต่ำงใหม่ขึน้มำให้ตอบตกลงในกำรใช้ค่ำพำรำมิเตอร์ตำมที่โปรแกรมก ำหนด

ไว้ให้แล้ว (default parameters) 

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
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หมำยเหตุ: ถ้ำหำกพบว่ำ TFEX Gateway ไม่อยู่ในแถบเมนูที่ให้เลือก ให้ย้อนกลับไปที่ 
“ขั้นตอน 1” ใหม่อีกครั้ง และท ำกำรตรวจสอบวำ่ไฟล์ “TFEXGateway.exe” 

ถูกวำงไว้ในโฟลเดอร์ทีถ่กูต้องหรือไม ่ 

 

6) ต่อมำดูที่แถบเมน ูGroups ในหน้ำต่ำง 

Gateway จำกขั้นตอนที่แลว้ คลิกปุ่ม 
Add 

เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผู้ใช้งำนที่เรำสร้ำงไว้ใน “ขั้นตอนที่ 4”    
 

 

7) ถัดมำคลกิที่แถบเมนู Symbols  เลือก Add เพ่ือเพ่ิม 

“TFEX\*” เข้ำไปในเมนู นอกจำกนี้ให้คลกิที่ช่อง  “Allow 

importing symbol settings” 

เพ่ือส่ังให้โปรแกรมอัพเดทข้อมูลสินค้ำอนุพันธ์ต่ำงๆ 

จำกทำงตลำด TFEX ให้อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

ค่ำพำรำมิเตอร์ของ Gateway  

แถบเมน ู Parameters 

ถูกออกแบบมำเพ่ือใช้ส ำหรับต้ังค่ำต่ำงๆ 

เพ่ือรองรับกำรใช้งำนทำงด้ำนเทคนิคของ Gateway โดยควำมหมำยของค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ 

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้   

ENV - Working environment.  

เป็นกำรก ำหนดระบบกำรเช่ือมต่อที่เกี่ยวข้องกบักำรให้บริกำรดำ้นข้อมูลตลำด, 

กำรส่งค ำส่ังซื้อขำย, 

กำรบริกำรกู้คืนขอ้มูลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งข้อมูลตลำดและข้อมูลกำรซื้อขำย 

เรำสำมำรถแบ่งประเภทของ Working environment ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก ่testing และ 

production 

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
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 TEST                      (10.3.14.238) 

 NEXT 

 NEXT2 

 STAGE 

 PROD 

 PROD_GP2           (SETNET3 link group 2) 

 PROD_DC2           (New DC2 IP) 

 PROD_DC2_GP2 (New DC2 IP for SETNET3 

link group 2) 
 

 

 CONNECT_TIMEOUT - เวลำทีจ่ะหมด (วินำที) 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรรอดกู่อนที่จะเช่ือมต่อไปยังเครือข่ำยอื่น 

ในกรณีที่กำรเช่ือมต่อเกิดปัญหำ 

 MD_USER                   - Market data User 

 TR_USER                     - Trading User/Central User/Acting User 

 MD_PASS / TR_PASS- รหัสผูใ้ชง้ำนส ำหรบัดขูอ้มลูตลำดและกำรซือ้ขำย   

 ENTERING_TRADER  - ผูใ้ชง้ำนแบบกลุม่ 

 TRADER_ID                 - หมำยเลข ID ของนกัลงทนุทีถ่กูก ำหนดมำจำก TFEX 

 CLEARING_FIRM        - หมำยเลข ID ส ำหรบั Clearing ถกูก ำหนดมำจำก TFEX 

 TR_ACCOUNT / TR_ACCOUNT_TYPE – รำยละเอยีดของบญัชผีูใ้ชง้ำน ซึง่ถกูก ำหนดมำจำก 
TFEX 

 

 

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
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TFEX Symbols 

Gateway จะน ำเข้ำขอ้มูลสินค้ำอนุพันธ์ต่ำงๆ จำกตลำด TFEX ให้อัตโนมัติ 

หรืออัพเดทข้อมูลของสินค้ำอนุพันธ์เดิมให้ในขณะที่ผู้ใช้งำนออนไลนอ์ยู่ 

ซึ่งโครงสร้ำงในกำรน ำเขำ้ข้อมูลของ Gateway จะมีรูปแบบเหมือนโครงสร้ำงข้อมูลแบบต้นไม้ 

(Tree Structure) ตำม market ID and sector ID 

 

สินค้ำอนุพันธ์ต่ำงๆ จะแยกตำมล ำดับโครงสร้ำง ดังนี้:  

TFEX/MARKET/SEGMENT/SERIES 

ตัวอย่ำงเช่น  October 2015 10 Baht Gold Futures จะถูกแบ่งตำมล ำดบัดังน้ี : 
TFEX/TXM/GF10/GF10V15  

หมำยเหตุ:  สินค้ำอนุพันธ์ตัวใหม่ในตลำด TFEX 

จะปรำกฎในโปรแกรมเพ่ือให้นักลงทุนซื้อขำยได้ หลังจำกที่เรำ Restart   ©MetaTrader 5 Main 

Trader Server และ ©MetaTrader 5 History Server แล้วเท่ำนั้น โดยเรำสำมำรถ Restart Server 

ได้ในช่วงระหว่ำงเวลำเปดิซื้อขำย ซึ่งจะใช้เวลำเพียงไม่กี่วินำทีเท่ำนั้น  

หมำยเหตุ: ส ำหรับสัญญำ Futures หรือสินค้ำอนุพันธ์ตัวใดที่หมดอำยุแล้ว 

ระบบจะตัดสินค้ำนี้ทิ้งให้อัตโนมัติโดยย้ำยไปอยู่ที่โฟลเดอร์ TFEX/EXIPIRED ซึ่งใช้โครงสร้ำงแบบ 

Tree Structure เช่นเดียวกัน    

 

 

 

 

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
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กำรต้ังค่ำ Symbol Group  

ในแถบเมน ู“Group settings”  โบรกเกอร์สำมำรถก ำหนดได้ว่ำสินค้ำในตลำด TFEX 

ตัวใดที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยได้ ซึ่งจะเป็น Symbol ที่ปรำกฎอยู่ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 Client 

Terminal   

ตัวอย่ำงกำรต้ังค่ำ Symbol ส ำหรับกลุ่มผู้ใช้งำน Futures: 

 

 

 

กำรต้ังค่ำ Symbol  

ในส่วนนี้จะอธิบำยเกี่ยวกบักำรต้ังค่ำ Symbol ต่ำงๆ ให้ตรงกับข้อก ำหนดของของ TFEX 

หมำยเหตุ: ส่วนที่มีเครื่องหมำย TFEX  หมำยถึงเป็นขอ้มูลที่เรำได้รับจำก TFEX ไม่สำมำรถแกไ้ขได้  

หมำยเหตุ: ส่วนที่มีเครื่องหมำย THB หมำยถึงมีค่ำสกลุเงินเป็นเงินบำท  

Symbol – ช่ือของสัญญำ Futures TFEX  

ISIN – วันช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement 

date) TFEX (หมำยเหตุ: ไม่ใช่ ISIN code จริง)  

Basis – สินทรัพย์อ้ำงอิง (ในกรณีของ SET50 index). TFEX 

 

 

 

 

Description – ค ำอธิบำยสั้นๆ 

เกี่ยวกับ Symbol (เช่น 

เดือนและปีที่หมดอำย ุ– Oct 2015) 

ตำมด้วยช่ือของสัญญำ TFEX 

International – ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญำนี ้TFEX 

Page - ใส่ลิงค์ที่จะเช่ือมไปยังหน้ำเว็บไซต์ของ TFEX 

Digits – จ ำนวนตัวเลขหลักจุดทศนิยม TFEX  

Market depth – จ ำนวนช่องของ Market depth ที่ต้องกำรให้แสดงผลในหน้ำ Terminal  

http://www.metaquotes.net/
http://www.metatradersolutions.com/
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All currency – ค่ำเงินที่ใส่ในช่องน้ีต้องเป็นค่ำเงินบำท เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ TFEX  

Contract size – ตัวคูณดัชนีของสัญญำนี้ (contract multiplier) TFEX 

Tick size – ช่วงของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ต่ ำที่สุดที่ตลำดสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำอนุญำต TFEX 

Tick value – มูลค่ำของกำรเปลี่ยนแปลง 1 ช่วงของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำTFEX 

 

 

 

 

 

 

Settlement price – รำคำทีใ่ช้ช ำระรำคำล่ำสุด (วันที่รำคำนี้ถกูบันทึกใน ISIN field). THB TFEX 

Minimum/Maximum price - ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเสนอซื้อขำย 

(ค ำส่ังซื้อขำยที่มีรำคำอยูน่อกกรอบรำคำที่ก ำหนดนี้จะถูกตัดทิ้งในทันที) THB TFEX      

Execution – “Exchange” หมำยถึง 

ค ำส่ังซื้อขำยสินค้ำอนุพันธ์น้ีจะถูกประมวลผลจำกทำงตลำด เช่น TFEX ไม่เกีย่วข้องกับ 

©MetaTrader 5 platform. 

 

 

Initial margin – จ ำนวนเงิน initial margin ซึ่งได้รับมำจำก TFEX  THB TFEX 

Maintenance margin – จ ำนวนเงิน maintenance margin 

หมำยเหตุ: จ ำนวนเงินนี้ให้ใส่เลข 0 (จ ำนวนเงินที่ทำงตลำดก ำหนดมำให้ใส่ในช่อง 

International) 

Margin Call และ ระดับ Stop Out จะถูกค ำนวณโดยอตัโนมัติจำก ©MetaTrader 5 Platform 

โดยใช้ข้อมูลจำกกำรต้ังคำ่ Margins ในแถบเมน ูGroups 
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To - วันหมดอำยุของสัญญำ (วันซื้อขำยวันสุดท้ำย) 

Routing  
 

 

 

 

 “Routing” นี้จ ำเป็นต้องตั้งค่ำต่ำงๆ ให้ถกูต้องตำมรูปภำพด้ำนล่ำง  

ค่ำต่ำงๆ ที่เรำตั้งจะท ำให้ ©MetaTrader 5 Platform ส่งค ำสั่งกำรซื้อขำยไปยัง TFEX 

Gateway ตำมขั้นตอนทีถู่กต้อง    

 

ในแถบค ำส่ัง “Common” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในแถบค ำส่ัง “Dealers”: 

 

  

 

 

หมำยเหตุ:   กำรตั้งค่ำตำ่งๆ ในที่นี้ใช้ส ำหรับกำรประมวลผลสง่ค ำส่ังสินค้ำ TFEX 

Futures เท่ำนั้น  
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การซื้อขาย Futures ใน MetaTrader 5 Terminal 

 

Market Watch (ซ้ำย) 

เป็นหน้ำต่ำงที่ไว้โชว์รำยชื่อสินค้ำอนุพันธ์ต่ำงๆ 

ในตลำด TFEX รวมถึงรำคำล่ำสุดของ Bid, Ask, 

รำคำซื้อขำยล่ำสุด และ Volume 

Depth of Market (ขวำ) หน้ำต่ำงโชว์รำคำเสนอซื้อขำย 

5 ช่อง 
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ส ำหรับสินค้ำ TFEX futures  

 

Details (ซ้ำย) 

หน้ำต่ำงนี้จะโชว์ข้อมูลสถิติต่ำงๆ 

ตำมข้อมูลจำกตลำด TFEX ซึ่งรวมถึง 
Open Interest, Settlement Price, Price 

Limits, Opening Price และ real-time Price 

Change (%) 

 
 

 

 

กำรค ำนวณ Margin ส ำหรับ 
Futures  
 

เมื่อนักลงทุนเขำ้มำซือ้ขำยสินค้ำอนุพันธ์ (Futures) 

นักลงทุนจ ำเป็นต้องวำงหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) 

ไว้กับทำงโบรกเกอร์กอ่นที่จะท ำกำรซื้อขำยได้ 

โดยระดับของเงินประกันขั้นต้นน้ันจะแตกตำ่งกันตำมลกัษณะของสัญญำ 

ซึ่งจะถกูก ำหนดมำจำกตลำด TFEX  

TFEX Gateway จะโชว์ข้อมูล 
Initial Margin 

ส ำหรับสินค้ำอนุพันธ์ทุกชนิดที่น ำเข้ำข้อมูลมำจำก TFEX ให้โดยอัตโนมัติใน 
©MetaTrader 5 Platform 

 

ภำพหน้ำจอด้ำนลำ่งแสดงให้เห็นว่ำหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) 

มีจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 9,500 บำท ไดถู้กกันไวจ้ำกยอด Balance 

ขณะที่นกัลงทุนท ำกำรซื้อขำยสัญญำ SET50 Futures  
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Mark-to-Market 
 

Mark-to-Market เป็นกระบวนกำรเพ่ือใช้ส ำหรบัปรับสถำนะในสัญญำ Futures 

ของผูล้งทุน  

ซึ่งในทุกสิ้นวันท ำกำรโบรกเกอร์จะท ำกำรปรับสถำนะในสัญญำของผู้ลงทุนให้สะ

ท้อนก ำไรขำดทุนที่เกดิขึ้น โดยใช้รำคำที่ใช้ช ำระรำคำประจ ำวัน (Settlement price) 

ในกำรค ำนวณ   

Mark-to-Market จะด ำเนินกำรให้โดยอัตโนมตัจิำก TFEX Gateway ในทันทีที่ Settlement 

price ได้ประกำศออกมำจำกตลำด TFEX  

 

Deals ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของ Mark-to-Market  

 

 

กระบวนการของ Mark-To-Market จะท าให้เกิด Deals ปรากฎขึ้น 2 ข้อใน ©MetaTrader5 

Platform: 

1. ประเภท “OUT” หมำยถงึ Deals ที่เกิดจำกกำรปดิ Position ณ  settlement price 

ในวันนั้น  

2. ประเภท “IN” หมำยถึง Deals ที่เกิดขึ้นจำกกำรเปิด Position ใหม่ ณ Volume 

กำรซื้อขำยเดียวกัน และสินค้ำประเภทเดยีวกัน โดย settlement price 

ปัจจุบันที่เกิดขึ้นวันนัน้  

รำยละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับ Deals ดูเพ่ิมเติมที่หน้ำถัดไป 
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Deal ประเภท “OUT” ส ำหรบักำรปรับสถำนะจำกก ำไร/ขำดทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal ประเภท “IN” ส ำหรบัเปิด Positionเดิม ใหม่อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการท า Mark-to-Market นั้นจะถูกบันทกึไว้ทั้งในเซริ์ฟเวอร ์และ Gateway 

Journal ตำมภำพด้ำนลำ่ง  

                        ©MetaTrader 5 Main Trade Server journal ได้บันทึกกระบวนกำรท ำ Mark-to-Market 

 

 

 

 การบนัทึกรายการการท า Mark-to-Market ใน ©TFEX Gateway journal   
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การซื้อขาย Futures 

 

ในส่วนน้ีจะอธิบายเกีย่วกับรายละเอียดของการบันทกึ Journal 

ในการซื้อขายที่ได้รับการประมวลผลจาก ©TFEX Gateway เพ่ือส่งไปยัง SET_CONNECT  

รายการบันทึกของ ©TFEX Gateway Journal ในกรณีที่มีการส่งค าสั่ง 

 

โดยมรีายละเอียดในแต่ละข้อ ดังน้ี: 

 #2988171: คือ หมายเลข Order ของ ©MetaTrader 5 Platform  

 ‘0’ -> ‘1001’ 

  ‘0’  หมำยเลข ID ของ Dealer (ในกรณีทีล่กูค้ำส่งค ำสั่งเอง)  

แต่ถ้า Dealer หมายเลข 7832 เป็นคนส่งค ำส่ังให้ลูกค้ำหมำยเลข 1001  

หมำยเลขนี้จะขึ้นเป็น ‘7832’ แทน 0 

 1001 หมายเลข ID ของนักลงทุน ซึ่งก าหนดโดย ©MetaTrader 5 Platform. 

 

 บรรทดัที่สอง หมายถงึ ค าสั่งที่ส่งไปไดร้ับการตอบรับจาก Gateway และส่งไปยัง 

©TFEX แลว้ แตย่ังไม่ซือ้ขำยจริง 

 บรรทดัที่สาม หมายถงึ ค าสั่งที่ส่งไปผา่น Gateway ได้รับการตอบรบั 

และซื้อขายผ่าน TFEX เรียบร้อยแล้ว  และ หมายเลขของค าส่ังซื้อจาก 

©SET_CONNECT  คือ ON-2-1444894061851-1  
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