
 

 
"MetaTrader" is a trademark of MetaQuotes Software Corp. 

©2015 Copyrights reserved for MetaTrader Solutions 
-1- 

Stock Exchange of Thailand (SET)  
MTS-SET ©MetaTrader 5 Gateway 

 

บทน ำ 

 

ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET)  ใช้ระบบกำรซื้อขำยที่เรียกวำ่ SET_CONNECT 

©MetaTrader 5 SET Gateway จะท ำหน้ำที่เป็นเหมือนตัวเช่ือมกำรท ำงำนระหว่ำงระบบ 

SET_CONNECT และ ©MetaTrader 5 Platform เพ่ือให้นักลงทุนสำมำรถเข้ำไปลงทุนในตลำด SET 

ได้โดยผำ่นแพลตฟอร์ม ©MetaTrader 5 Terminal  

SET ©MetaTrader 5 Gateway ถือวำ่เป็นส่วนหนึ่งของ ©MetaTrader 5 Platform 

ท ำหน้ำที่เพ่ือช่วยให้โบรกเกอร์สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำในกำรซือ้ขำยตรำสำรทุนในตลำด SET 

ได้  

ปัจจุบันสินค้ำมีสินทรัพย์อ้ำงอิงประเภทต่ำงๆ ดังนี:้   

ตรำสำรทุน ดัชนีรำคำหลักทรัพย์, หลักทรัพย์ 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้ำที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้ซื้อขำยในปจัจุบัน 

และสำมำรถซื้อขำยผ่ำน TFEX gateway ได้ สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

หน้ำเว็บไซต์ SET  

 

กำรเชื่อมต่อ 
 

กำรเช่ือมต่อเข้ำกับระบบ SET_CONNECT สำมำรถท ำได้ผ่ำนทำงเครือข่ำย VPN 

ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่เป็นมำตรฐำน IPSec ซึ่งมีมำตรฐำนกำรเข้ำรหัสข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุด  

อีกวิธีกำรหนึ่งในกำรเข้ำถึง SET_CONNECT คือผ่ำน SETNET3 โดยทำง SET 

จะเป็นผู้จัดหำและส่งข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ไปยังโบรกเกอรท์ี่เป็นสมำชิก  

ซึ่งถ้ำคุณได้เข้ำเป็นสมำชิกกับทำง SET แล้ว คุณสำมำรถเข้ำถึงแบบจ ำลองขอ้มูลต่ำงๆ ได้ เช่น 

ข้อมูลสินค้ำ กำรทดสอบระบบ เป็นต้น  

ส ำหรับกำรทดสอบระบบของโบรคเกอร์ โบรคเกอร์สำมำรถใช้ข้อมูลจำก SET ได้ 

โดยรำยละเอียดในกำรต้ังค่ำ Gateway ต่ำงๆเพ่ือใช้ทดสอบจะระบุไว้ในเอกสำรชุดนี้  

 

โบรกเกอร์สมำชิกจะได้รบัหมำยเลขสมำชิก 4 หลัก (เช่น 0123) 

ซึ่งเป็นหมำยเลขยืนยันตัวตนของบริษัท เช่น  

 D0123_FIX_MD1 คือ ผู้ใช้งำนแบบ Fix ส ำหรับดูข้อมูลสินค้ำ 
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 D0123_FIX_CU1 คือ ผู้ใช้งำนแบบ Fix ส ำหรับใช้ในกำรซื้อขำย เป็นต้น 

โบรคเกอร์แต่ละบริษัทสำมำรถขอบญัชีผู้ใช้งำนส ำหรับกำรทดสอบได้โดยเฉพำะจำกทำง SET 

โดยกำรระบุหมำยเลขสมำชิก, Protocol ส ำหรับส่งค ำส่ัง และข้อมูลของตลำด (เป็นรูปแบบของ 

FIX Protocol ทั้งสองกรณี) และประเภทของกำรซื้อขำย (ค ำส่ังซื้อขำยปกติ, 

ค ำส่ังซื้อขำยผำ่นคอมพิวเตอร์, market marking) 

กำรติดต้ัง Gateway 

 

1) สร้ำงโฟลเดอร์ช่ือ MTS-SET ที่  

MT5_DIRECTORY\History\Gateway โดยที ่MT5_DIRECTORY 

คือโฟลเดอร์ที่ใช้ในกำรติดต้ัง ©MetaTrader5 Platform 

 

2) คัดลอกไฟล์ MTS-SET.exe ไปยัง  
MT5_DIRECTORY\History\Gateway\MTS-SET 
 

3) ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 

Administrator  ที่เมนู  Symbols  เลือก 

Add เพ่ือสร้ำงโฟลเดอร์ใหม่ช่ือ “SET” 

 

4) ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 Administrator คลิกขวำทีเ่มนู 

Group สร้ำงกลุ่มผู้ใช้งำนใหม่  (เช่น demo\demoSET) 

เพ่ือใช้ส ำหรับซื้อขำยตรำสำรทุน  
หมำยเหตุ:  เพ่ือให้แน่ใจวำ่กำรค ำนวณ Margin 

ส ำหรับหลักทรัพย์ถูกต้อง ให้ต้ังค่ำ Risk Management เป็น  
“for Stock Exchange” 
 

 

5) หลังจำกนั้นดูที่แถบเมน ูGateways คลิกขวำเลอืก Add 

แล้วดูที่ช่อง Module คลิกเลือก MTS-SET 

จะปรำกฎหน้ำต่ำงใหม่ขึน้มำให้ตอบตกลงในกำรใช้ค่ำพำรำมิเตอร์ตำมที่โปรแกรมก ำห

นดไว้ให้แล้ว (default parameters)  
หมำยเหตุ:  ถ้ำหำกพบวำ่ MTS-SET ไม่อยูใ่นแถบเมนูที่ให้เลือก ให้ย้อนกลับไปที่ “ขั้นตอน 

1” ใหม่อีกครั้ง และท ำกำรตรวจสอบว่ำไฟล ์“MTS-SET.exe” 

ถูกวำงไว้ในโฟลเดอร์ทีถ่กูต้องหรือไม ่
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6) ต่อมำดูที่แถบเมน ูGroups ในหน้ำต่ำง Gateway 

จำกขั้นตอนที่แล้ว คลิกปุม่ Add 

เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผู้ใช้งำนที่เรำสร้ำงไว้ใน “ขั้นตอนที่ 4”    
 

 

 

 

 

 

 

7) ถัดมำคลกิที่แถบเมนู Symbols  เลือก Add เพ่ือเพ่ิม 

“SET\*” เข้ำไปในเมนู นอกจำกนี้ให้คลิกที่ช่อง  “Allow 

importing symbol settings” 

เพ่ือส่ังให้โปรแกรมอัพเดทข้อมูลสินค้ำต่ำงๆ จำกทำง SET 

ให้อัตโนมัติ  

 

ค่ำพำรำมิเตอร์ของ Gateway   

แถบเมน ู Parameters ถูกออกแบบมำเพ่ือใช้ส ำหรับต้ังค่ำต่ำงๆ 

เพ่ือรองรับกำรใช้งำนทำงด้ำนเทคนิคของ Gateway โดยควำมหมำยของค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ 

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้   
 ENV - Working environment.  

เป็นกำรก ำหนดระบบกำรเช่ือมต่อที่เกี่ยวข้องกบักำรให้บริกำรดำ้นข้อมูลตลำด, 

กำรส่งค ำส่ังซื้อขำย, 

กำรบริกำรกู้คืนขอ้มูลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งข้อมูลตลำดและข้อมูลกำรซื้อขำย 

เรำแบ่งประเภทของ Working environment ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ testing และ production 

TESTING ENVIRONMENTS 

 NEXT-C 

 NEXT-A 

 NEXT-B 

 STAGE      

PRODUCTION ENVIRONMENTS 

 PROD1                  (SETNET3 link group 1) 

 PROD2                  (SETNET3 link group 2) 
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 MD_USER                   - Market data user 

 TR_USER                     - Trading User/Central User/Acting User 

 MD_PASS / TR_PASS- รหสัผูใ้ชง้ำนส ำหรบัดขูอ้มลูตลำดและกำรซือ้ขำย   

 ENTERING_TRADER  - Trading group user 

 CLEARING_FIRM        - หมำยเลข ID ส ำหรบั Clearing ถกูก ำหนดมำจำก SET. 

 TR_ACCOUNT / TR_ACCOUNT_TYPE – รำยละเอยีดของบญัชผีูใ้ชง้ำน ซึง่ถกูก ำหนดมำจำก SET 

 

SET Symbols 
 

Gateway จะน ำเข้ำขอ้มูลสินค้ำต่ำงๆ จำก SET ให้อัตโนมัติ 

หรืออัพเดทข้อมูลของสินค้ำเดิมให้ในขณะที่ผูใ้ช้งำนออนไลนอ์ยู่ 

ซึ่งโครงสร้ำงในกำรน ำเขำ้ข้อมูลของ Gateway จะมีรูปแบบเหมือนโครงสร้ำงข้อมูลแบบต้นไม้ 

(Tree Structure) ตำมภำพด้ำนล่ำง 

หมำยเหตุ: ส ำหรับหลักทรพัย์ตัวใหม่ในตลำด SET 

จะปรำกฎในโปรแกรมเพ่ือให้นักลงทุนซื้อขำยได้ หลังจำกที่เรำ Restart   ©MetaTrader 5 Main 

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

ได้ในช่วงระหว่ำงเวลำเปดิซื้อขำย ซึ่งจะใช้เวลำเพียงไม่กี่วินำทีเท่ำนั้น 

หมำยเหตุ: ส ำหรับ symbols ที่หมดอำยนุั้น 

ระบบจะตัดสินคำ้นั้นทิ้งให้อัตโนมัติโดยย้ำยไปอยู่ที่โฟลเดอร์  SET/EXIPIRED  
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กำรต้ังค่ำ Symbol Group  

 

ในแถบเมน ู“Group settings”  โบรกเกอร์สำมำรถก ำหนดได้ว่ำสินค้ำในตลำด SET 

ตัวใดที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยได้ ซึ่งจะเป็น Symbol ที่ปรำกฎอยู่ในหน้ำต่ำง ©MetaTrader 5 Client 

Terminal   

ตัวอย่ำงกำรต้ังค่ำ Symbol 

ส ำหรับกลุ่มผู้ใช้งำน เป็นดังนี้ : 

 

กำรต้ังค่ำ Symbol  

 

ในส่วนนี้จะอธิบำยเกี่ยวกบักำรต้ังค่ำ Symbol ต่ำงๆ ให้ตรงกับข้อก ำหนดของของ SET  

หมำยเหตุ: ส่วนที่มีเครื่องหมำย SET  หมำยถึงเป็นข้อมูลที่เรำได้รับจำก TFEX ไม่สำมำรถแก้ไขได้  

หมำยเหตุ: ส่วนที่มีเครื่องหมำย THB หมำยถึงมีค่ำสกลุเงินเป็นเงินบำท   

 

 

 

 

Symbol – ชื่อของหลักทรัพย ์SET 

Description – ค ำอธิบำยสัน้ๆ เกีย่วกบัหลักทรัพย์ SET 

Page -ใส่ลิงค์ที่จะเช่ือมไปยังหน้ำเว็บไซต์ของ SET  

Digits - จ ำนวนตัวเลขหลักจุดทศนิยม  SET 

Market depth – จ ำนวนช่องของ Market depth ที่ต้องกำรให้แสดงผลในหน้ำ Terminal 

All currency - ค่ำเงินที่ใส่ในช่องน้ีต้องเป็นค่ำเงินบำท เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ SET 
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Contract size - ตัวคูณดัชนีของสัญญำนี้ (contract multiplier) SET 

Tick size – ช่วงของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ต่ ำที่สุด  SET 

Tick value - มูลค่ำของกำรเปลี่ยนแปลง 1 ช่วงของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ  SET 

Execution –  “Exchange” หมำยถึง 

ค ำส่ังซื้อขำยหลักทรัพย์นีจ้ะถูกประมวลผลจำกทำงตลำด เช่น SET ไม่เกี่ยวขอ้งกับ ©MetaTrader 

5 platform 

 

Routing  
กฎของกำรตั้งค่ำ “Routing” 

นั้นจ ำเป็นต้องต้ังค่ำต่ำงๆ 

ให้ถูกต้องตำมรูปภำพด้ำนล่ำง ส ำหรับกฎของ SET 

ควรท ำให้ถกูต้องก่อนกฎของ “Auto Execution”  

ค่ำต่ำงๆ ที่เรำต้ังจะท ำให้ ©MetaTrader 5 Platform 

ส่งค ำส่ังกำรซื้อขำยไปยัง SET gateway ตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง    

 

ในแถบค ำส่ัง “Common” : 
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ในแถบค ำส่ัง “Dealers” : 

 

 

 

หมำยเหตุ:   กำรต้ังค่ำต่ำงๆ ในที่น้ีใช้ส ำหรับกำรประมวลผลส่งค ำส่ังซื้อขำยหลักทรัพย์ใน SET 

เท่ำนั้น  

 

การซื้อขายหลักทรัพยใ์น MetaTrader 5 Terminal 

 

 

Market Watch (ซ้ำย) 

เป็นหน้ำต่ำงที่ไว้โชว์รำยชื่อหลักทรัพย์ต่ำงๆ ใน SET 

รวมถึงรำคำลำ่สุดของ Bid, Ask, รำคำซื้อขำยลำ่สุด และ 

Volume 

 

Depth of Market (ขวำ) หน้ำต่ำงโชว์รำคำเสนอซื้อขำย 5 

ช่องส ำหรับหลักทรัพย์ใน SET 
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Details (ซ้ำย) หน้ำต่ำงนี้จะโชว์ข้อมูลสถิติต่ำงๆ 

ตำมข้อมูลจำก SET รวมถงึ Price Limits, Opening 

Price และ real-time Price Change (%)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

กำรบันทกึข้อมลูของ Gateway  

 

ในส่วนนี้จะอธิบำยเกี่ยวกบัรำยละเอียดของกำรบันทึก Journal 

ในกำรซื้อขำยทีไ่ด้รับกำรประมวลผลจำก ©SET Gateway เพ่ือส่งไปยัง SET_CONNECT 

 

รายการบันทึกของ ©SET Gateway Journal ในกรณีที่มีการสง่ค าสั่ง 

 

โดยมีรำยละเอียดในแต่ละข้อ ดังนี:้ 

 #2988171: คือ หมำยเลข Order ของ ©MetaTrader 5 Platform 

 ‘0’ -> ‘1001’ 

 ‘0’  หมำยเลข ID ของ Dealer (ในกรณีที่ลูกค้ำส่งค ำส่ังเอง)  

แต่ถ้ำ Dealer หมำยเลข 7832 เป็นคนส่งค ำส่ังให้ลูกค้ำหมำยเลข 1001  

หมำยเลขนี้จะขึ้นเป็น ‘7832’ แทน 0 

 1001 หมำยเลข ID ของนักลงทุน ซึ่งก ำหนดโดย ©MetaTrader 5 Platform 

 

 บรรทัดที่สอง หมำยถึง ค ำส่ังที่ส่งไปได้รับกำรตอบรบัจำก Gateway และส่งไปยัง SET แล้ว 

แต่ยังไม่ซื้อขำยจริง 

 บรรทัดที่สำม หมำยถึง ค ำส่ังที่ส่งไปผ่ำน Gateway ได้รับกำรตอบรับ และซ้ือขำยผ่ำน SET 

เรียบร้อยแล้ว  และ หมำยเลขของค ำส่ังซื้อจำก SET_CONNECT  คือ ON-2-1444894061851-1  
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