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วธิกีารดาวนโ์หลด 

1. เขา้สูเ่ว็บไซต ์https://www.fnsyrus.com/th/home/ 
 
2. เลอืกทีหั่วขอ้เขา้สูร่ะบบซือ้ขายออนไลน ์จากนัน้เลอืกดาวนโ์หลด FINANSIA HERO 

(MTS) 

 
 
 
3. หรอื Scan QR Code ทีน่ี ่ 

 
 
4. กรณีทีไ่มม่ ีUsername & Password สามารถกดที ่Register Free Trial เพือ่ขอตัว

ทดลองใชง้าน 

 
 
5. กรอก Username & Password เพือ่ Login เขา้ใชง้าน (กด Save PIN เพือ่ใหส้ามารถสง่

คําสั่งซือ้/ขายไดโ้ดยไมต่อ้งใส ่PIN อกี) 
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ขอ้มลูท ัว่ไป 

Finansia Hero เป็นแอปพลเิคชันของบรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ซึง่มทีัง้ระบบซือ้/ขายหุน้บนคอมพวิเตอร ์(HTS: Home Trading System) และระบบซือ้/ขาย
หุน้บนมอืถอืทัง้ iOS และ Android (MTS: Mobile Trading System) ในคู่มอืฉบับนี้จะให ้
ขอ้มลูการใชง้านฟีเจอรต์่างๆ ทีน่่าสนใจของ Finansia HERO บนระบบ MTS ซึง่มเีมนูหนา้จอ
หลากหลายที่จะช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถตดิตามและวิเคราะห์ขอ้มูลการซือ้/ขายหุน้แบบ  
เรียลไทม์ (Real-time) ส่งคําสั่งซื้อ/ขายหุน้ที่สนใจ พรอ้มทั ้งดูขอ้มูลพอร์ตโฟลิโอ 
(Portfolio) ในปัจจุบันและยอ้นหลังไดอ้กีดว้ย 

รายละเอียดของเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ไดแ้บ่งกลุ่มของเมนูการใชง้านออกเป็น 5 กลุ่ม  
โดยจะอธบิายวธิกีารและขัน้ตอนในการใชง้านแต่ละเมนูอย่างละเอยีดพรอ้มรูปภาพประกอบ 
เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถทําความเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ ซ ึง่มภีาพรวมของเมนูหนา้จอในแตล่ะกลุม่ดังนี ้ 

Market Data  

มหีนา้จอเมนู Quote Analysis ทีนํ่าขอ้มูลราคา ปรมิาณการซือ้/ขาย และ Bid/Offer  
มาวเิคราะหเ์ชงิลกึแลว้นําเสนอออกมาเป็นขอ้มูลชุดใหม่ (Analytic Data) สามารถแสดง
รายชือ่หุน้ที่กําลังอยู่ในความสนใจของตลาด ณ ขณะนั้นตามมุมมองเงือ่นไขที่เลอืกขึน้มา 
ชว่ยใหไ้มพ่ลาดโอกาสสําคัญในการทํากําไร สําหรับหนา้จอเมนู Favorite ไมใ่ชเ่พยีงแต่แสดง
ขอ้มูลการซือ้/ขายทีเ่ป็นตัวเลขเท่านัน้ แต่ยังสามารถเปลีย่นรูปแบบขอ้มูลใหแ้สดงเป็นกราฟ 
(Chart) ไดพ้รอ้มกันถงึ 4 ตัว และยังสามารถบันทกึขอ้ความรายละเอยีดของหุน้แต่ละตัวไวใ้น 
Memo ไดอ้กีดว้ย นอกจากนัน้ยังมหีนา้จอเมนู Technical Chart ทีม่าพรอ้มกับ Indicator 
มากมาย สามารถปรับแต่งและแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความตอ้งการในการ
วเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิ โดยเมนูทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจ
ซือ้/ขายหุน้แบบเรยีลไทม ์(Real-time) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

Stock Scanner  

เป็นกลุม่เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการคัดกรองหุน้ทีน่่าสนใจ สามารถกําหนดเงือ่นไขจากมุมมอง
ทางปัจจัยพืน้ฐาน ปัจจัยทางเทคนิค หรอืทัง้สองปัจจัยร่วมกัน โดยเมนู Finansia Scanner  
จะแสดงหุน้ทีน่่าสนใจจากมมุมองดา้นปัจจัยพืน้ฐาน 6 กลุ่ม และหุน้ทีน่่าสนใจจากมุมมองดา้น
ปัจจัยทางเทคนคิอกี 8 กลุ่ม ซึง่เป็นสูตรทีแ่นะนําโดยนักวเิคราะหข์องฟินันเซยี หากผูใ้ชง้าน
ตอ้งการคัดกรองหุน้โดยใชเ้งื่อนไขทีกํ่าหนดขึน้เองก็สามารถทําไดโ้ดยการกําหนดเงื่อนไข
ตา่งๆ ผา่นหนา้จอ DIY Conditional Search บนระบบ HTS และขอ้มลูจะถกูเชือ่มโยงมาแสดง
คา่ในเมนู Conditional Search บนระบบ MTS 

Order  

จุดเด่นทีสํ่าคัญดา้นการส่งคําสั่งซือ้/ขายของ Finansia HERO คอื สามารถส่งคําสั่ง 
เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิคําสั่งไดห้ลากหลายรูปแบบ บนเมนูหนา้จอการส่งคําสั่งแบบปกต ิ
Normal Order ไดเ้พิม่ความเหนอืชัน้ขึน้อกีขัน้ดว้ยฟังกช์ันคํานวณปรมิาณหุน้ใหโ้ดยอัตโนมัติ
เมือ่กรอกจํานวนเงนิทีต่อ้งการลงทุน สําหรับนักลงทุนทีต่อ้งการความรวดเร็วในการส่งคําสั่ง 
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เปลีย่นแปลงคําสั่ง หรอืยกเลกิคําสั่งซือ้/ขายหุน้ แนะนําใหใ้ชง้านเมนูหนา้จอ Quote Order 
เนื่องจากมกีารออกแบบมาโดยลดทอนขัน้ตอนการส่งคําสั่ง เชน่ การแตะหนา้จอบนตําแหน่ง
ของราคาทีต่อ้งการเพยีงครัง้เดยีวเพือ่ส่งคําสั่ง แตะทีคํ่าสั่งเดมิแลว้เปลีย่นไปแตะทีร่าคาใหม่
เพื่อเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เป็นตน้ และเพื่ออํานวยความสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับผูท้ี่ตอ้งการ
ประหยัดเวลาในการตดิตามความเคลือ่นไหวของตลาด สามารถเลอืกใชเ้มนู Auto Order เพือ่
ระบุเงือ่นไขในการส่งคําสั่ง แลว้ใหร้ะบบเป็นผูส้่งคําสั่งซือ้/ขายแบบอัตโนมัตเิมือ่ภาวะตลาด
ตรงกับเงื่อนไขที่ตั ้งไว ้พรอ้มทัง้ยังสามารถตั ้งคําสั่งซื้อ/ขายล่วงหนา้แบบขา้มวัน หรือ 
Overnight Order ไดห้ลายรูปแบบอกีดว้ย ซึง่คําสั่งประเภท Auto Order และ Overnight 
Order สามารถกําหนดระยะเวลาของคําสั่งไดส้งูสดุถงึ 180 วัน  

Portfolio  

นอกเหนือจากหนา้จอเมนู Portfolio ทีใ่ชต้รวจสอบขอ้มูลปัจจุบันของหุน้ในพอรต์ ยังมี
หนา้จอเมนู Customer Report ทีส่ามารถดูยอดรับ/จ่ายทีเ่กดิจากการซือ้/ขาย รายละเอยีด
ของการซื้อ/ขาย รายการหุน้ที่เคลื่อนไหวเขา้ออกของพอร์ต รายการหุน้ที่อยู่ในพอร์ต 
ดอกเบีย้รับ/จ่าย ซึง่สามารถเรยีกดูขอ้มูลแบบยอ้นหลังในวันทีส่นใจหรอืจะเลอืกเป็นชว่งเวลา
ได ้

Special Menu 

เป็นกลุ่มฟีเจอรท์ีพั่ฒนาขึน้มาเพือ่อํานวยความสะดวกในการใชง้านและเขา้ถงึขอ้มูลได ้
ง่ายยิง่ขึน้ มฟีีเจอรท์ีผู่ใ้ชง้านสามารถ Login เขา้ใชง้าน Finansia HERO ผ่านการสแกน
ลายนิ้วมอืหากมอืถอืทีใ่ชร้องรับการใชง้าน Fingerprint หรอื Touch ID มหีนา้จอ Initial 
Screen ทีส่ามารถดขูอ้มูลตลาดและขอ้มูลซือ้/ขายของหุน้ทีอ่ยู่ใน Favorite แบบเรยีลไทม ์
(Real-time) โดยไมต่อ้ง Login สําหรับมอืถอืทีเ่ป็น Android หลังจากทีเ่ครือ่งพักหนา้จอแลว้
มกีารเปิดหนา้จอขึน้มาใหม่ สามารถใหแ้สดงหนา้จอ Lock Screen เพื่อดูขอ้มูลหุน้ใน 
Favorite แบบเรยีลไทม ์(Real-time) และยังมฟีีเจอร ์Notification ทีจ่ะทําการแจง้เตอืนผ่าน
ทางมอืถอื เมือ่มเีหตกุารณ์ กจิกรรม หรอืขอ้มลูทีส่นใจเกดิขึน้ตามทีเ่ลอืกไวบ้นระบบอกีดว้ย  

ทมีงาน Finansia มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปพลเิคชัน Finansia HERO อย่างไม่หยุดยัง้ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านมั่นใจไดว้่า Finansia HERO จะเป็นระบบซือ้/ขายหุน้ที่ล้ําหนา้อยู่เสมอ  
พรอ้มเป็นผูช้ว่ยทีค่อยสนับสนุนและเพิม่ศักยภาพในการลงทนุ ดว้ยฟีเจอรท์ีส่ามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการทกุดา้นของการลงทนุในหุน้ 
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A. Market Data 

1. Quote Analysis 

Quote Analysis เป็นฟังกช์นัทีคั่ดกรองหลักทรัพยต์ามสตูรทางเทคนคิหรอืทางสถติ ิ

การเขา้สู ่Quote Analysis ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Scan เลอืกเมนูยอ่ย Quote Analysis 

 

  

 

 

 



ห น ้า  | 6 
 

 

 

1. แถบ Dropdown ดา้นบนสดุ กดเพือ่เลอืกเงือ่นไข
ในการคัดกรองหลักทรัพย ์เชน่ Price Up (5 Mins 
ago), Vol. Outperform (5 Mins ago), Price and 
Vol. (5 Mins ago), 10D New High เป็นตน้ 

 

2. แถบ Dropdown ดา้นลา่งซา้ย กดเพือ่เลอืก
ตลาดทีจ่ะคน้หาหลักทรัพย ์เชน่ All, SET, MAI เป็น
ตน้ 

 

3. แถบ Dropdown กดเพือ่เลอืกประเภทของ
หลักทรัพย ์เชน่ Common, Warrant, DW เป็นตน้ 

 

4. ปุ่ ม Refresh กดเพือ่เรยีกดขูอ้มลูลา่สดุ 

 

5. กดแถบหัวขอ้ คา้งพรอ้มกับเลือ่นซา้ย/ขวา เพือ่ดู
ขอ้มลูอืน่ๆ เพิม่เตมิได ้เชน่ Change, %Change, 
Volume เป็นตน้ 

 

6. ตารางนีแ้สดงรายชือ่และขอ้มลูของหลักทรัพยท์ี่
คน้หาไดภ้ายใตเ้งือ่นไขทีกํ่าหนด 

 

7. เมือ่กดทีช่ ือ่หลักทรัพย ์ระบบจะเปิด Quick Link 
Popup ขึน้มา โดยจะแสดงขอ้มลูของหลักทรัพยนั์น้ๆ 
อยา่งยอ่ เชน่ Open Vol., Buy Vol., Sell Vol., 
Strength, Avg. Price และ Avg. Price 5D เป็นตน้ 
อกีทัง้ยังสามารถเชือ่มโยงไปยังหนา้ Quote, Chart, 
News หรอื Buy ได ้
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2. Favorite 

หนา้จอ Favorite เป็นหนา้จอทีแ่สดงขอ้มูลหลักทรัพยท์ีเ่ราสนใจ นอกจากจะแสดงขอ้มูล
หลักทรัพย์ในลักษณะตารางแบบทั่วไปแลว้ ยังมีฟังก์ชันใหดู้ Technical Chart ของ
หลักทรัพยท์ีส่นใจไดพ้รอ้มกัน 4 รายการ หรอืดู Mini Candle Chart แบบ Intraday ของ
หลักทรัพยท์ีเ่ราสนใจพรอ้มกันไดท้ัง้หมด และฟังกช์ันแสดงราคา Projected Price/Vol. ชว่ง 
Project Open/Close แบบเรียลไทม์ (Real-time) อกีดว้ย อีกทัง้ยังมีการซงิค์ขอ้มูลใน 
Favorite ระหวา่งระบบบน PC (HTS) และ Mobile (MTS) อกีดว้ย  

การเขา้สู ่Favorite ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Market เลอืกเมนูยอ่ย Favorite 
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1. เมื่อกดที่ปุ่ ม Chart ระบบจะแสดงTechnical Chart ของหลักทรัพย์ที่สนใจไดถ้ึง  
4 หลักทรัพย์พรอ้มกัน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ตอ้งการใหแ้สดงเป็นรายวัน/ 
รายสัปดาห/์รายเดอืน/รายปี/รายนาท ีหรอืราย Tick  

 

2. กดเลอืก Detail เพือ่แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ Volume, %Strength, %Open Vol., 
%Buy Vol. และ %Sell Vol.  
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3. กดเลอืก Proj ชว่ง Pre Open/Close จะแสดงราคาทีค่าดวา่จะเปิด และปรมิาณการซือ้/

ขายทีค่าดว่าจะถกูจับคู ่โดยจะแสดงแบบเรยีลไทม ์(Real-time) 

4. กดเพือ่เพิม่หรอืลบ Favorite  

- กดปุ่ ม + เพือ่เพิม่ Favorite List 

- กดปุ่ ม Favorite เพือ่ลบหรอืยา้ยลําดับ Favorite List 



ห น ้า  | 10 
 

 

5. ปุ่ ม Edit List จะแสดงหนา้ทีเ่อาไวเ้พิม่ ลบ หรอืแกไ้ขรายชือ่หลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่น Favorite 
List  

- กดปุ่ ม + เพือ่เพิม่รายชือ่หลักทรัพย ์

- กดปุ่ ม - เพือ่ลบรายชือ่หลักทรัพย ์

- กดปุ่ มหลังชือ่หลักทรัพยค์า้งไว ้เพือ่ยา้ยลําดับหลักทรัพย ์

 

6. แสดง Mini Candle Chart ของหลักทรัพยแ์บบรายวัน 
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สามารถเลอืกการแสดงขอ้มลูไดท้ี ่Setting แลว้เลอืกหัวขอ้ Data Display 
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3. Chart 

หนา้ Chart บน Finansia HERO จะมทีัง้ Index Chart และ Stock Chart เพือ่แยก
ประเภทของ Chart อยา่งชดัเจน และดว้ยการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเฉพาะของ HERO ที่
เนน้การทํางานทีถู่กตอ้งและรวดเร็วเป็นหลัก Technical Chart บนมอืถอื (Mobile) สามารถ
ทํางานและแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็วกว่าทีเ่คย และไดร้วมฟังกช์ันการใชง้านต่างๆ ทีจํ่าเป็น
สําหรับนักลงทุนไวอ้ย่างครบครับ ไม่ว่าจะเป็น Chart Type ในรูปแบบต่างๆ, Indicator ที่
สําคัญ, Signal Search, Tools ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตเีสน้ Trend line ในรูปแบบ
ตา่งๆ ทัง้แบบตแีละ Auto โดยระบบมกีารแสดงผลทีท่ันสมัย ง่ายและสบายตา เพือ่ชว่ยใหก้าร
วเิคราะห ์Chart บนมอืถอื (Mobile) เป็นไดม้ากกว่าทีเ่คย โดยสามารถเลอืกดูไดท้ัง้แบบ
แนวตัง้หรอืแนวนอน และยังมฟัีงกช์นั Auto Play ทีอํ่านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้ทีต่อ้งการด ู
Chart เฉพาะหุน้ทีส่นใจโดยไม่กดเปลีย่นชือ่หุน้เอง ระบบจะ Auto Play ตามรายชือ่ทีลู่กคา้
กําหนด 

การเขา้สู ่Index Chart ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Chart เลอืกเมนูยอ่ย Index Chart   
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การเขา้สู ่Stock Chart ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Chart เลอืกเมนูยอ่ย Stock Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้า  | 14 
 

 

1. แสดงชือ่หลักทรัพย์หรือดัชนีทีต่อ้งการดู และแสดงขอ้มูลพืน้ฐาน เช่น ราคาล่าสุด  
การเปลีย่นแปลงของราคาลา่สดุ การเปลีย่นแปลงในรปูแบบของเปอรเ์ซ็นต ์

2. สามารถเลอืกช่วงเวลาที่ตอ้งการใหแ้สดงเป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี/ 
รายนาท ีหรอืราย Tick  

3. ปุ่ ม Indicator จะม ี2 หัวขอ้คอื  

3.1 แท็บ Indicator สําหรับเลอืกเครือ่งมอืทางเทคนคิตา่งๆ  

- ดา้นซา้ย เป็นการเพิม่ Indicator ในรปูแบบซอ้นทับ (Overlay) 

- ดา้นขวา เป็นการเพิม่ Indicator ในรปูแบบหนา้ตา่งใหมด่า้นลา่ง Chart  
โดยสามารถเลือ่น (Slide) เพือ่ใหแ้สดง Indicator ทีม่เีพิม่เตมิได ้ 
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โดยจะเลอืกไดแ้บบละ 3 Indicator/การแสดงผล 

 

3.2 แท็บ Signal Search Indication สําหรับบอกสัญญาณซือ้/ขาย ทีเ่กดิจาก 
Indicator 
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4. ปุ่ ม Tools เป็นเครือ่งมอืสําหรับการวเิคราะห ์Chart 

5. ปุ่ มขยาย Chart ใหแ้สดงเต็มหนา้จอและสามารถดหูุน้หรอืดัชนทีีส่นใจแบบ Auto play  
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1. ปุ่ มดหูลักทรัพยก์อ่นหนา้ใน List ทีเ่ลอืก 

2. ปุ่ ม Play/Pause สําหรับใหเ้ลน่หรอืหยดุวน Chart ตาม List ทีเ่ลอืก 

3. ตัง้คา่เวลาในการเลน่ Chart วนตาม List 

4. List ทีใ่หเ้ลอืกแสดงวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แสดงจํานวนหลักทรัพยข์อง List ทีเ่ลอืก 

6. ปุ่ มดหูลักทรัพยถ์ัดไปใน List ทีเ่ลอืก 
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7. ปุ่ ม Chart Setting 

6.1 ตัง้คา่ Indicator โดยสามารถตัง้ชว่งวันทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้ตัง้คา่สแีละขนาด
เสน้ของแตล่ะชว่งวันได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเลอืกขอ้มลูของเสน้ Moving Average และประเภทของเสน้ Moving Average ได ้
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6.2 ตัง้คา่ชว่งเวลาของ Min Chart และ Tick Chart 

 

6.3 ตัง้คา่ประเภทและสขีอง Chart  
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6.4 ตัง้คา่ทั่วไปของ Chart 

 

 

 

*** Diluted Adjustment เชน่ การจ่ายปันผลเป็น
หุน้, หุน้เพิม่ทนุ, การเพิม่/ลดราคาพาร ์ 

ราคาหุ น้จะถูกปรับจากการเปลี่ยนแปลงของ 
Corporate Action ทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

 

6.5 ตัง้คา่สแีละขนาดของเครือ่งมอืวเิคราะห ์Chart 
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B. Stock Scanner 

1. Finansia Scanner 

Finansia Scanner เป็นฟังกช์ันทีช่่วยในการคน้หา หรอืคัดเลอืกหลักทรัพยใ์หต้รงกับ 
ความตอ้งการของนักลงทุน จากสูตรที่ทางฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายกลยุทธ ์
ทางเทคนคิของทางบรษัิทฯ ไดคั้ดสรรมาเป็นอยา่งด ี

การเขา้สู่เมนู Finansia Scanner ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Scan เลอืกเมนูย่อย Finansia 
Scanner  
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1. ระบบจะแสดงรปูแบบการคน้หาหลักทรัพยท์ัง้แบบพืน้ฐาน (Fundamental) และเทคนคิ 
(Technical) จํานวนทัง้หมด 14 สตูร ไดแ้ก ่

 
1) Dividend Play: เป็นการหาหุน้ที่จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ และใหอ้ัตรา

ผลตอบแทนสงูกวา่หุน้ทั่วไป 
 
2) Value Stock: หุน้คุณค่า หมายถงึ หุน้ทีม่รีาคาถูก มปัีจจัยพืน้ฐานด ีการเตบิโต

ของกําไรอาจไมโ่ดดเดน่ แตเ่ตบิโตสมํ่าเสมอ และมฐีานะการเงนิมั่นคง 
 
3) Growth Stock: หุน้เตบิโต หมายถงึ หุน้ทีม่กีารเตบิโตของกําไรโดดเด่นกว่า

อตุสาหกรรม และมแีนวโนม้การเตบิโตระยะยาว 
 
4) Turnaround Stock: หุน้พลกิฟ้ืน หมายถงึ หุน้ทีพ่ลกิจากขาดทุน กลับมามี

กําไร 
 
5) Finansia Picks: เป็นส่วนผสมระหว่างหุน้เตบิโต หุน้คุณค่า และหุน้ทีจ่่ายเงนิ 

ปันผลสมํ่าเสมอ ซึง่เป็นหุน้ทีคั่ดเลอืกตามสูตรเฉพาะของฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรัพย์
และฝ่ายกลยทุธท์างเทคนคิ นอกจากนี้ ราคาหุน้ตอ้งต่ํากว่ามูลค่าทีเ่หมาะสมตาม
ปัจจัยพืน้ฐาน 

 
6) Small Size Strong Growth: หุน้ทีม่ขีนาดของกจิการยังไม่ใหญ่มาก มมีูลค่า

ตลาดค่อนขา้งเล็ก มีจุดเด่นที่การเตบิโตของกําไรโดดเด่น มีฐานะทางการเงิน
มั่นคงในระดับหนึง่ และราคาหุน้ยังไมแ่พงจนเกนิไป  

 
 
7) SMA Crossover: หุน้ทีม่แีนวโนม้เป็นขาขึน้ เมือ่วัดจากเสน้ Moving Average 

ระยะกลาง 
 
8) RSI Drive: หุน้ทีม่คีา่ RSI ฟ้ืนตัวออกมาจากเขต Oversold 
 
9) MACD Up Trend: หุน้ทีม่กีารเปลีย่น Momentum จากลบเป็นบวก 
 
10) Bollinger Band Bounce: หุน้ทีม่รีาคาปิดต่ํากวา่ขอบลา่งของ Bollinger 

Band เป็นวันแรก 
 
11) Potential Top: หุน้ทีม่ ีPE สงู และเริม่เสยี Momentum 
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12) Bottom Fishing: หุน้ทีร่าคามโีอกาสกลับตัวขึน้ เนือ่งจากปัจจุบันราคาลงมาต่ํา
มากแลว้ 

 
13) Dead Cat Bounce: หุน้ทีร่บีาวนข์ึน้มา แตแ่นวโนม้หลักยังเป็นขาลง 
 
14) Ready to Bounce: หุน้ทีแ่นวโนม้หลักยังเป็นขาขึน้ แต่ถกูขายมากเกนิไปใน

ระยะสัน้ 

※ เงือ่นไขการแนะนําบนหนา้จออาจจะเปลีย่นแปลงโดยฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละ
ฝ่ายกลยทุธท์างเทคนคิ ซึง่จะเป็นไปตามแนวโนม้ตลาด 

เมื่อเลือกสูตรการคน้หา ระบบจะแสดงรายชือ่และขอ้มูล
ของหลักทรัพยท์ีค่น้หาไดภ้ายใตเ้งือ่นไขนัน้ๆ 

2. ปุ่ ม Add กดเพือ่เพิม่หลักทรัพยเ์ขา้รายการหุน้โปรด 
(Favorite stock) 

3. จํานวนตัวเลขหลังปุ่ ม Add จะแสดงจํานวนหลักทรัพยท์ี่
คน้หาได ้

4. กดแถบของแตล่ะหัวขอ้ ระบบจะเรยีงลําดับหลักทรัพย์
ตามหัวขอ้นัน้ๆ หรอืกดคา้งพรอ้มกบัเลือ่นซา้ย/ขวา เพือ่ดู
ขอ้มลูอืน่ๆ เพิม่เตมิได ้เชน่ %Change, Volume, Value 
เป็นตน้ 

5. ตารางนีแ้สดงรายชือ่และขอ้มลูของหลักทรัพยท์ีค่น้หา
ไดภ้ายใตเ้งือ่นไขทีกํ่าหนด  

6. เมือ่กดทีช่ ือ่หลักทรัพย ์ระบบจะเปิด Quick Link Popup  
ขึน้มา โดยจะแสดงขอ้มลูของหลักทรัพยนั์น้ๆ โดยยอ่ เชน่ 
Buy Vol., Sell Vol. และ Avg. Price เป็นตน้ อกีทัง้ยัง 
เชือ่มโยงไปยังหนา้ Quote, Chart, News หรอื Buy  
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

7. ปุ่ ม Back กดเพือ่ออกจากหนา้จอการเพิม่หลักทรัพย์
เขา้ Favorite 

8. กลอ่งสดํีาดา้นหนา้ กดเพือ่เลอืกหลักทรัพยท์กุตัว  

9. สามารถกดเพือ่เลอืกหลักทรัพยท์ลีะตัวได ้

10. แถบดา้นล่างซา้ย แสดงชือ่ Favorite ทีต่อ้งการเพิม่
รายชือ่หลักทรัพย ์
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11. ปุ่ ม Dropdown กดเพือ่แสดงหนา้ Favorite ทีต่อ้งการ
เพิม่หลักทรัพย ์

12. ปุ่ ม New Favorite กดเมือ่ตอ้งการสรา้งหนา้ Favorite 
ใหม ่และปุ่ ม Add กดเพือ่เพิม่หลักทรัพยเ์ขา้ Favorite 

13. ชอ่งดา้นบน แสดงชือ่หนา้ Favorite ทีต่อ้งการ
เพิม่หลักทรัพยเ์ขา้ไป และสามารถแกไ้ขชือ่ได ้โดยการคลกิ
ทีแ่ถบชือ่นัน้ 

14. ชอ่งตรงกลาง แสดงรายชือ่ของหลักทรัพยท์ีจ่ะเพิม่เขา้ 
Favorite 

15. กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยัน หรอืกดปุ่ ม Cancel เพือ่ยกเลกิการ
เพิม่หลักทรัพย ์
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2. Conditional Search 

Conditional Search เป็นฟังกช์ันทีช่่วยในการตดิตามการคน้หาหุน้ หรอืคน้หาหุน้ตาม
เงือ่นไขทีตั่ง้ไวแ้บบเรยีลไทม ์(Real-time) จากเงือ่นไขทีส่รา้งไวใ้นระบบ HTS หุน้ทีถู่กคน้หา
นี้สามารถบันทกึเป็นรายการหุน้โปรด (Favorite stock) เพือ่ใหท้่านสามารถตดิตามความ
เคลือ่นไหวของราคาหุน้ตอ่ไปได ้

การเขา้สู่ DIY Conditional Search ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Scan เลอืกเมนูย่อย DIY 
Conditional Search 

 

 

 



ห น ้า  | 26 
 

 

 

1. ปุ่ ม Add ใชสํ้าหรับเพิม่รายชือ่หลักทรัพยใ์น
รายการหุน้โปรด (Favorite stock) 

2. แถบดา้นบน ใชสํ้าหรับเลอืกเงือ่นไขทีต่อ้งการ
คน้หา 

3. ปุ่ ม Refresh ใชสํ้าหรับเรยีกดขูอ้มลูลา่สดุ 

4. เมือ่กดแถบของแตล่ะหัวขอ้ ระบบจะเรยีงลําดับ
หลักทรัพยต์ามหัวขอ้นัน้ๆ หรอืกดคา้งพรอ้มกับเลือ่น
ซา้ย/ขวา เพือ่ดขูอ้มลูอืน่ๆ เพิม่เตมิได ้เชน่ 
%Change, Volume, Value เป็นตน้ 

5. ตารางนีแ้สดงรายชือ่และขอ้มลูของหลักทรัพยท์ี่
คน้หาไดภ้ายใตเ้งือ่นไขทีกํ่าหนด 

 

 

 

6. ปุ่ ม Cancel กดเพือ่ออกจากโหมดการเพิม่
หลักทรัพยเ์ขา้ Favorite 

7. กลอ่งสดํีาดา้นหนา้ กดเพือ่เลอืกหลักทรัพยท์กุตัว  

8. สามารถกดเพือ่เลอืกหลักทรัพยท์ลีะตัว 

9. แถบดา้นล่างซา้ย ใชสํ้าหรับเลอืกหนา้ Favorite  
ทีต่อ้งการเพิม่รายชือ่หลักทรัพย ์

10. ปุ่ ม New Favorite กดเมือ่ตอ้งการสรา้งหนา้ 
Favorite ใหม ่

11. ปุ่ ม Add กดเพือ่เพิม่หลักทรัพยเ์ขา้ Favorite 
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12. ชอ่งดา้นบน แสดงชือ่ Favorite ทีจ่ะเพิม่หลักทรัพยเ์ขา้ไป และสามารถแกไ้ขชือ่ได ้ 
โดยการคลกิทีแ่ถบชือ่นัน้ 

13. ชอ่งตรงกลาง แสดงรายชือ่ของหลักทรัพยท์ีจ่ะเพิม่เขา้ Favorite 

14. กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยัน หรอืกดปุ่ ม Cancel เพือ่ยกเลกิการเพิม่หลักทรัพย ์

15. เมือ่กดทีช่ ือ่หลักทรัพย ์ระบบจะเปิด Quick Link Popup ขึน้มา โดยจะแสดงขอ้มลูของ
หลักทรัพยนั์น้ๆ โดยย่อ เชน่ Open Vol., Buy Vol., Sell Vol., Strength, Avg. Price 
และ Avg. Price 5D เป็นตน้ อกีทัง้ยังสามารถเชือ่มโยงไปยังหนา้ Quote, Chart, News 
หรอื Buy ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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C. Order 

1. Normal Order 

Normal Order เป็นฟังกช์ันทีใ่ชใ้นการส่งคําสั่งซือ้/ขาย ดูขอ้มูลตลาดและขอ้มูล
หลักทรัพย ์Bid/Offer และขอ้มูลบัญช ีนอกจากนี้ยังสามารถเปลีย่นแปลง/ยกเลกิรายการ
คําสั่งได ้ 

การเขา้สูห่นา้ Order ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ BUY/SELL แลว้เลอืกเมนูยอ่ย Order 
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1. เมือ่กดทีช่ ือ่หลักทรัพย ์ระบบจะเปิด Quick Link Popup ขึน้มา โดยจะแสดงขอ้มูลของ
หลักทรัพยนั์น้ๆ โดยย่อ อาท ิแนวรับ-แนวตา้น, Market Cap., Par, ROE และ D/E  
เป็นตน้ และเมือ่กดทีส่ัญลักษณ์ Chart ระบบจะเชือ่มโยงไปยังหนา้ Index Chart และปุ่ ม
คําสั่ง 

 

- Add Stock: กดเพือ่เพิม่หลักทรัพยตั์วทีเ่ลอืกเขา้ไปในรายการ Favorite 

- Stock Memo: กดเพือ่เขยีนอธบิายเกีย่วกับหลักทรัพย ์

2. เมื่อกดที่ปุ่ มแว่นขยาย ระบบจะแสดงหนา้จอ 
Stock Search ซึง่ทา่นสามารถคน้หาหลักทรัพยท์ีต่อ้งการ 
และเมื่อกดที่ชื่อหลักทรัพย์ ระบบจะแสดงขอ้มูลของ
หลักทรัพยนั์น้ๆ 

3. เมื่อกดปุ่ ม Setting ระบบจะแสดงหนา้จอ 
Normal Order Settings โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

Default Settings – Buy 

เงือ่นไข Volume 

- แถบ Direct Input -> User Defined Amount: เป็นการ
ตัง้คา่จํานวนเงนิตอ่การสง่คําสั่ง 1 ครัง้ เมือ่กดปุ่ มเครือ่งคดิ
เลข ที่หนา้จอสําหรับส่งคําสั่งซือ้ ระบบจะนําจํานวนเงิน
สว่นนีม้าคํานวณเป็น Maximum Buy แต่หากไม่ระบุ ระบบ
จะนําเงนิทีม่ทีัง้หมดในบัญชมีาคํานวณแทน  
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- แถบ Orderable (% Buy Credit): เป็นการตัง้ค่าจํานวนเงนิต่อการส่งคําสั่ง 1 ครัง้ เมือ่กด
ปุ่ มเครือ่งคดิเลขทีห่นา้จอสําหรับส่งคําสั่งซือ้ ระบบจะคํานวณ Maximum Buy ตาม % ทีตั่ง้
เอาไวจ้ากวงเงนิ Credit Available ในบัญช ี

เงือ่นไข Price 

- ชอ่ง Last + (Tick, %): การกําหนดราคาซือ้ โดยเลอืกเป็นชว่งราคา หรอื % เมือ่ตัง้ราคา
ซือ้อัตโนมัต ิราคาจะถกูบวกตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

- Auto Fill Price when Change Stock: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เปลีย่นชือ่หลักทรัพย ์
ทีต่อ้งการสง่คําสั่ง ระบบจะใสร่าคาตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดใหอ้ัตโนมัตใินชอ่ง Price 

- Auto Fill Volume when Change Stock: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เปลีย่นชือ่หลักทรัพย ์
ทีต่อ้งการส่งคําสั่ง ระบบจะใส่จํานวนหลักทรัพยต์ามเงื่อนไขทีกํ่าหนดใหอ้ัตโนมัตใินช่อง 
Volume 

- Auto Fill Price when Change Tab: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เปลีย่นแท็บ (Tab) Buy, 
Sell, Change/Cancel ระบบจะใสร่าคาตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดใหอ้ัตโนมัตใินชอ่ง Price 

- Auto Fill Volume when Change Tab: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เปลีย่นแท็บ (Tab) Buy, 
Sell, Change/Cancel ระบบจะใส่จํานวนหลักทรัพยต์ามเงือ่นไขทีกํ่าหนดใหอ้ัตโนมัตใิน
ชอ่ง Volume 

Default Settings – Sell 

 

เงือ่นไข Volume 

- % of Balance: เมือ่เลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการขายจาก Portfolio ระบบจะนํา Volume ที่
ถกูคํานวณตาม % ทีกํ่าหนดไวม้าตัง้ขาย 
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เงือ่นไข Price 

- ชอ่ง Last + (Tick, %): การกําหนดราคาขาย โดยเลอืกเป็นชว่งราคา หรอื % เมือ่ตัง้
ราคาขายอัตโนมัต ิราคาจะถกูบวกตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้

Default Settings - Change/Cancel 

เงือ่นไข Volume 

- % of Unmatched Volume: ตัง้ค่าเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลง Volume คดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์
ตามจํานวนหลักทรัพยท์ียั่งไมถ่กูจับคู ่ 
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เงือ่นไข Price 

- ตัง้ค่าเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงราคาของคําสั่ง Unmatched ใหเ้ป็นราคา Last หรอืราคา
ระบไุวต้อนทีตั่ง้คําสั่ง (Order Price) ตามชว่งราคา หรอืตาม % ทีกํ่าหนด 

 

Detail Settings  

- Show Order Confirmation Before Sending: หากตัง้ค่าเป็น ON ระบบจะแสดง
หนา้ Confirm Popup เมือ่กดสง่คําสั่งซือ้/ขาย 
 

- Clear Volume After Sending Order: หากตัง้ค่าเป็น ON ระบบจะทําการลา้งขอ้มูล
ในชอ่ง Volume ทกุครัง้หลังจากสง่คําสั่งซือ้/ขาย 
 

- Clear Price After Sending Order: หากตัง้ค่าเป็น ON ระบบจะทําการลา้งขอ้มูลใน
ชอ่ง Price ทกุครัง้หลังจากสง่คําสั่งซือ้/ขาย 
 

- Save Order Type when Change Stock: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เปลีย่นชือ่
หลักทรัพย ์จะไมเ่ปลีย่นประเภทคําสั่ง 
 

- Reset: กดเมือ่ตอ้งการลา้งเงือ่นไขทัง้หมด เพือ่กลับไปคา่เริม่ตน้ 
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4. ขอ้มลู Quote  

 

- เมือ่เลอืกทีเ่ครือ่งหมายดรอปดาวน์ (Dropdown)     ดา้นขวา ระบบจะแสดงขอ้มูล 
Quote 5 ช่วงราคา และเมือ่กดเลอืกทีร่าคาในช่อง Quote ราคานัน้จะไปแสดงใน
ชอ่ง Price ในสว่นของการสง่คําสั่งทันท ี
 

- เมือ่เปลีย่นแปลง Volume ในชอ่ง Bid/Offer ระบบจะแสดงจํานวนของหลักทรัพย ์
โดยกะพรบิเป็นตัวเลขทีด่า้นขา้งของราคาหลักทรัพยนั์น้ สเีขยีวแสดงถงึ Volume ที่
เพิม่ขึน้ และสแีดงแสดงถงึ Volume ทีล่ดลง 

5. สําหรับแถบแสดงประเภทบัญชี ท่านสามารถเลือกประเภทบัญชี โดยกดดรอปดาวน ์
(Dropdown) ทีด่า้นหลังของแถบ 

6. ชอ่ง PIN ใชสํ้าหรับใส ่Pin Code ในกรณีทีท่า่นตอ้งการสง่คําสั่งซือ้/ขาย  

7. กรณีทีต่อ้งการซือ้/ขายหุน้ NVDR ใหค้ลกิทีก่ลอ่ง NVDR  

8. กดแถบ เพือ่เลอืกเมนู Buy, Sell หรอื Change/Cancel ตามคําสั่งทีท่า่นตอ้งการ  
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เมนู Buy หากกดทีร่ปูเครือ่งคดิเลข      ระบบจะนําเงนิทีม่ทีัง้หมดของบัญชทีีท่า่นเลอืกไว ้
มาคํานวณ Max Volume ที่สามารถซื้อหลักทรัพย์นั้นได  ้ โดยการคํานวณจะรวมค่า 
Com+Fee+Vat แลว้ 

  

เมนู Sell หากกดทีร่ปูเครือ่งคดิเลข       ระบบจะนําจํานวนหุน้สงูสดุของหลักทรัพยนั์น้ทีม่ี
ในบัญชขีองทา่นมาแสดง และเมือ่กดทีปุ่่ ม Portfolio ระบบจะแสดงขอ้มลูของพอรต์ 

 

เมนู Change/Cancel เมือ่กดปุ่ ม Unmatch ระบบจะแสดงรายการคําสั่งทียั่งไมถ่กูจับคู ่

  



ห น ้า  | 35 
 

รายการคําสั่งทียั่งไม่ถูกจับคู่หรอื Unmatched Order ทียั่งไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงราคา หรอื
จํานวน จะสามารถยกเลิกคําสั่งได ้หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงราคา หรือจํานวน ใหก้ดปุ่ ม 
CHANGE เพือ่ทําการเปลีย่นแปลงขอ้มูล แตจ่ะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งได ้ตอ้งทําการกดปุ่ ม 
reset เพือ่ทําการลา้งขอ้มลูใหก้ลับเป็นคา่เริม่ตน้ (Default) กอ่น 
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ในชอ่ง Volume สามารถกดเครือ่งหมาย “+” เพือ่เพิม่จํานวนหุน้ หรอืเครือ่งหมาย “-” เพือ่
ลดจํานวนหุน้ทีต่อ้งการซือ้/ขาย และยังสามารถเลอืกไดว้่า จะกําหนดเป็นจํานวนหุน้ (Quantity) 
หรอืจํานวนเงนิ (Amount) โดยระบรุาคาทีต่อ้งการ จากนัน้กดทีบ่รเิวณตรงกลางของชอ่ง Volume 
จะแสดงหนา้จอดังนี ้

- แถบ Quantity เป็นการกําหนดจํานวนหุน้ ผูใ้ชส้ามารถระบุจํานวนหุน้ทีต่อ้งการซือ้/ขายได ้
เลย ซึง่จะแสดงจํานวนหุน้ในช่อง Q’ty และระบบจะคํานวณจํานวนเงนิใหโ้ดยอัตโนมัตใินช่อง 
Order Value ทัง้นี้เพือ่ความรวดเร็วในการระบุจํานวนหุน้ทีต่อ้งการ ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ ม 1/2, 1/3, 
1/4 หรอื 1/5 เพือ่ลดจํานวนหุน้ในชอ่ง Q’ty ตามสัดสว่นดังกลา่วโดยทันท ี

- แถบ Amount เป็นการกําหนดจํานวนเงนิ ผูใ้ชส้ามารถระบุไดว้่า ตอ้งการซือ้/ขายหุน้เป็น
เงนิจํานวนเท่าไหร่ ซึง่จะแสดงจํานวนเงนิในชอ่ง Order Value และระบบจะคํานวณจํานวนหุน้ให ้
โดยอัตโนมัตใินชอ่ง Q’ty ทัง้นีเ้พือ่ความรวดเร็วในการระบจํุานวนเงนิทีต่อ้งการ ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ ม 
+1k, +10, +100k หรอื +1M เพือ่เพิม่จํานวนเงนิในชอ่ง Order Value ตามจํานวนดังกล่าวโดย
ทันท ีโดยการคํานวณจะรวมคา่ Com+Fee+Vat แลว้ 

      

กําหนดเป็นจํานวนหุน้ (Quantity)    กําหนดเป็นจํานวนเงนิ (Amount) 
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2. Quote Order 

หนา้ Quote Order สามารถส่งคําสั่งไดอ้ย่างรวดเร็ว เมือ่กดทีช่อ่งราคา ก็จะส่งคําสั่งตาม 
Volume ทีตั่ง้ไว ้

การเขา้สูห่นา้ Quote Order ทําไดโ้ดยเลอืกเมนู BUY/SELL และเมนูยอ่ย Quote Order 
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1. กดปุ่ ม Setting       ระบบจะแสดงหนา้จอ Quote Order Settings ดังรปู 

 

หนา้จอ Quote Order Settings จะแสดง Default Settings 3 ขอ้ 

- Show Order Confirmation: หากตัง้คา่เป็น ON จะแสดงหนา้ Confirm Popup 
เมือ่กดสง่คําสั่งซือ้/ขาย  

 
- Maintain Vol. at Stock Change: หากตัง้ค่าเป็น ON จะไม่ลา้งค่า Volume เมือ่

เปลีย่นชือ่หลักทรัพย ์ 
 
- Auto Volume Calculation when changing stock: หากตัง้ค่าเป็น ON เมือ่เลอืก

หลักทรัพย์ที่มีในพอร์ต ระบบจะนําจํานวนหลักทรัพย์ที่มีในพอร์ตทั ้งหมด 
ไปใสใ่นชอ่ง Volume  

2. เลอืกหลักทรัพยท์ีม่ใีน Portfolio  

3. เลอืก Order Unmatched  

4. Cancel All Order แยกฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย 

5. แสดงขอ้มูลของหลักทรัพย์ที่เลือก ถา้มหีลักทรัพย์อยู่ใน Portfolio จะแสดงขอ้มูล 
เป็น Available/On hand, Unrealized, %Unrealized, Average Cost และแสดงค่า 
Projected Price, Projected Volume 

6. กดเพือ่สง่คําสั่งซือ้ทีร่ะดับราคานัน้ 

7. กดเพือ่สง่คําสั่งขายทีร่ะดับราคานัน้ 

8. กดเพือ่แสดงราคาซือ้ทกุระดับราคา 
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9. กดเพือ่แสดงราคาขายทกุระดับราคา 

- เมือ่กดทีร่าคาหลักทรัพย ์จะแสดง Popup ใหส้ง่คําสั่งซือ้/ขายขึน้มา  
- ปุ่ ม Max Volume ในฝ่ัง Buy จะคํานวณ Volume สงูสดุทีส่ามารถซือ้ได ้ 

สว่นฝ่ัง Sell จะสง่คําสั่งขายหลักทรัพยท์ัง้หมดทีม่ใีนพอรต์  
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3. Auto Order 
Auto Order คอื การสง่คําสั่งซือ้/ขายแบบล่วงหนา้อัตโนมัต ิโดยฟังกช์ัน Auto Order จะ

ช่วยในการเฝ้าตดิตามความเคลือ่นไหวของหลักทรัพยท์ีกํ่าหนด และส่งคําสั่งซือ้/ขายแบบ
ล่วงหนา้อัตโนมัต ิเมือ่เงือ่นไขทีตั่ง้ไวเ้ป็นจรงิ ซึง่ฟังกช์ัน Auto Order ในระบบ MTS นัน้จะ
เชือ่มโยงกบัระบบ HTS ดว้ย 

การเขา้สู ่Auto Order ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ BUY/SELL และเมนูยอ่ย Auto Order 
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1. ปุ่ ม ON/OFF ท่านสามารถเลอืกตัง้ค่าเป็น ON เมือ่ตอ้งการเปิดการใชง้าน Auto Order 
Sell หรอืเลอืกตัง้คา่เป็น OFF เมือ่ตอ้งการปิดการใชง้านทัง้หมด 

2. ปุ่ ม Add ใชสํ้าหรับเพิม่รายการ Auto Order ทีต่อ้งการ 

3. ปุ่ ม Refresh ใชสํ้าหรับเรยีกดขูอ้มลูลา่สดุ 

4. เครือ่งหมาย Pause เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงวา่ คําสั่ง Auto Order นี้กําลังทํางานอยู่ และ
เมือ่ท่านตอ้งการใหคํ้าสั่ง Auto Order นี้หยุดทํางาน ใหก้ดคลกิเพยีง 1 ครัง้ เพือ่ให ้
สัญลักษณ์เปลีย่นเป็นเครือ่งหมาย Play ซึง่แสดงถงึการหยดุทํางานของคําสั่ง 

5. เครือ่งหมาย Play เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงวา่ คําสั่ง Auto Order นีไ้มไ่ดทํ้างานอยู ่

6. จํานวนตัวเลขใตเ้ครือ่งหมาย Pause/Play เป็นตัวเลขทีแ่สดงอายขุองคําสั่ง นับถอยหลัง
สงูสดุ 180 วัน 

7. แถบรายละเอยีดของคําสั่ง ท่านสามารถกดคลกิ เพือ่เรยีกดูรายละเอยีดของคําสั่ง หรอื
ยกเลกิคําสั่งได ้การลบ หรอืยกเลกิรายการคําสั่งทําไดโ้ดยกดทีเ่ครือ่งหมาย x ทีม่มุขวา 

8. แถบแสดงจํานวนคําสั่ง Auto Order ทีกํ่าลังทํางานอยูว่่าในขณะนี้มคํีาสั่ง Auto Order 
ทีกํ่าลังทํางานอยูท่ัง้หมดกีคํ่าสั่ง 

  



ห น ้า  | 42 
 

3.1 Auto Sell 

การสง่คําสั่ง Auto Sell เมือ่กดทีปุ่่ ม Add ระบบจะแสดงหนา้ Portfolio ขึน้มา เพือ่ใหท้่าน
สามารถเลอืกประเภทบัญช ี(Account Type) และเลอืกหลักทรัพยท์ีท่่านตอ้งการทํารายการ 
จากนัน้ระบบจะแสดงหนา้ Stop Order เพือ่ใหท้่านระบุเงือ่นไข หรอืตัง้ค่าคําสั่ง Auto Sell 
เมือ่กดปุ่ ม Save ระบบจะบันทกึคําสั่งดังกลา่ว 

- ปุ่ ม Reset: ใชสํ้าหรับการลา้งเงือ่นไขทัง้หมด  
เพือ่กลับไปสูค่า่เริม่ตน้ (Default) 

- Base Price: สามารถเลอืกตัง้คา่ Base Price ที่
ตอ้งการ ไดแ้ก ่Avg. Cost, User price และ Last at 
the start  

- Take Profit: เมือ่ตอ้งการเปิดใชง้านเงือ่นไขนี ้ 
ใหทํ้าเครือ่งหมาย  ทีห่นา้เงือ่นไข Take Profit  
ซึง่ใชเ้พือ่ใหร้ะบบสง่คําสั่งขายอัตโนมัต ิเมือ่ราคา
หลักทรัพยข์ึน้มาถงึราคาเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้ 

- Profit Preserve: ใชสํ้าหรับชว่ยในการทํากําไร  
เมือ่ราคาหลักทรัพยป์รับตัวขึน้แตไ่ปไมถ่งึราคา Take 
Profit ทีกํ่าหนดไว ้และราคาปรับตัวลงมาถงึ Profit 
Preserve ทีกํ่าหนดไว ้ระบบจะสง่คําสั่งขายอัตโนมัต ิ

- Cut Loss: หากเปิดการใชง้าน เมือ่ ราคา
หลักทรัพยป์รับตัวลดลงจนถงึราคาที่ กําหนดไว ้
ระบบจะสง่คําสั่งขายอัตโนมัต ิ

- กดทีปุ่่ ม Trailing Stop เพือ่ไปยัง เงือ่นไข 
Trailing Stop 

- Trigger Price เป็นการกําหนดจุด ขายจากราคา
สงูสดุ เมือ่หลักทรัพยก์ลับตัวลงมา เทา่กับ 
Trigger Price  ทีร่ะบไุว ้ระบบ
จะสง่คําสั่งขายอัตโนมัต ิ

- เมือ่เลอืก Start Price เป็น ON: ใน กรณีนี ้คําสั่ง 
Trailing Sell จะเปิดการใชง้าน หลังจากราคา
หลักทรัพยป์รับขึน้ไปเทา่กับ Start Price ที่
กําหนดไว ้ 

 



ห น ้า  | 43 
 

 

เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิม่ขึน้ ระบบจะทําการยกจุดขายขึ้นตาม จนกระทั่งราคา
หลักทรัพยก์ลับตัวลดลงมาเทา่กับ Trigger Price ทีร่ะบไุว ้ระบบจะสง่คําสั่งขายอัตโนมัต ิ

3.2 Auto Buy 

การสง่คําสั่ง Auto Buy จะใช ้ราคา Last เป็น Base Price 

- Last: เป็นการกําหนดเงือ่นไขใหส้ง่คําสั่งซือ้อตัโนมัต ิ
เมือ่ราคาหลักทรัพยเ์ป็นไปตามเงือ่นไขราคาทีกํ่าหนด 

(>= มากกวา่หรอืเทา่กับ, <= นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั) 

- Volume: เป็นการกําหนดเงือ่นไขใหส้ง่คําสั่งซือ้
อัตโนมัต ิเมือ่มจํีานวนหุน้ทีถ่กูจับคู ่(Volume) ตรงตาม
เงือ่นไขทีกํ่าหนด 

Trailing Stop  

- Trigger Price เป็นการกําหนดจุดซือ้จากราคาต่ําสดุ 
เมือ่หลักทรัพยก์ลับตัวขึน้มาเทา่กับ Trigger Price ทีร่ะบุ
ไว ้ระบบจะสง่คําสั่งซือ้อัตโนมัต ิ

- เมือ่เลอืก Start Price เป็น ON: ในกรณีนี ้คําสั่ง 
Trailing Buy จะเปิดการใชง้านหลังจากราคาหลักทรัพย์
ปรับตัวลดลง หรอืต่ํากวา่ Start Price ทีกํ่าหนดไว ้ 
 เมือ่ราคาหลักทรัพยป์รับตัวลดลง ระบบจะทําการขยับจุด  
 ซือ้ลงตาม จนกระทั่งราคาหลักทรัพยก์ลับตัวขึน้มา  
 เทา่กับ Trigger Price ทีร่ะบไุว ้ระบบจะสง่คําสั่งซือ้ 
 อัตโนมัต ิ
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3.3 Auto Order History 

เป็นการเรยีกดปูระวัตริายการ Auto Order ทีเ่งือ่นไขทํางานแลว้ 
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4. Overnight 

เป็นฟังกช์ันสําหรับใชใ้นการส่งคําสั่งซือ้/ขายล่วงหนา้ขา้มคนืขา้มวัน โดยมรีะยะเวลาใน
การตัง้เงือ่นไขไมเ่กนิ 180 วัน 

การเขา้สู ่Overnight ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ BUY/SELL และเมนูยอ่ย Overnight  
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การสง่คําสั่งซือ้/ขายดว้ยฟังกช์นันีจ้ะคลา้ยกับฟังกช์ัน Normal Order แต่เป็นการส่งคําสั่ง
ซือ้/ขายลว่งหนา้ขา้มคนืขา้มวัน (Overnight) ซึง่จะสามารถส่งคําสั่งซือ้/ขายนอกเวลาทําการ
ไดตั้ง้แตเ่วลา 16.45 น. - 05.00 น. (ของวันทําการถัดไป) 

Overnight Type สามารถตัง้เงือ่นไขของคําสั่งไดท้ัง้หมด 3 แบบ ดังนี ้

1. Next trading day: เป็นการส่งคําสั่งครัง้เดยีวในเชา้
วันทําการถัดไป ถา้คําสั่งจับคู่ไม่หมดภายในวันนัน้ คําสั่ง
ดังกลา่วจะยกเลกิจํานวนทีเ่หลอืโดยอัตโนมัต ิ

2. Until fully matched: เป็นการส่งคําสั่งทุกวัน
จนกระทั่งไดห้ลักทรัพย์ครบทั ้ง จํานวน ถา้คําสั่งจับคู ่
ไม่หมดภายในวันนัน้ ระบบจะทําการตัง้รอจํานวนที่เหลือ 
ในวันทําการถัดไป 

3. Everyday order: เป็นการส่งคําสั่งทุกวันดว้ยจํานวน
และราคาหลักทรัพยเ์ทา่กัน ตลอดระยะเวลาทีกํ่าหนด 

*Overnight Order Period: เป็นการระบุระยะเวลาทีต่อ้งการใหส้่งคําสั่ง (สูงสุดไม่เกนิ 
180 วัน) 
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D. Portfolio 

1. Portfolio 

เป็นหนา้จอแสดงหลักทรัพยแ์ละขอ้มูลต่างๆ ทีม่อียู่ในพอรต์การลงทุนแยกตามประเภท
บัญช ีเชน่ วงเงนิเครดติคงเหลอื, ตน้ทุนรวมของสนิทรัพย,์ กําไร/ขาดทุนหากมกีารซือ้/ขาย 
และกําไร/ขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้/ขายหลักทรัพยนั์น้ไปแลว้ 

การเขา้สู ่Portfolio ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Portfolio เลอืกเมนูยอ่ย Portfolio  
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1. เลอืกบัญชทีีต่อ้งการดขูอ้มลูพอรต์การลงทนุ 
 

2. กดปุ่ ม           เพือ่ดขูอ้มลูลา่สดุของพอรต์การลงทนุตามบัญชทีีเ่ลอืก 
3. แสดงรายละเอียดทั ้งตน้ทุนรวมของหลักทรัพย์ในพอร์ตทั ้งหมด, มูลค่ารวมของ

หลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ต ณ ปัจจุบัน, กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถา้มีการซื้อ/ขาย
หลักทรัพยนั์น้ขึน้ และกําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้/ขายหลักทรัพยนั์น้ไปแลว้ 
 
- Amount (Cost): ตน้ทนุรวมของหลักทรัพยท์ัง้หมดภายในพอรต์ โดยจะรวมคา่ 

Commission, Fee และ VAT แลว้ (Buy Amount + Commission + Fee + VAT) 
 
- Mkt. Value: มลูคา่รวมของหลักทรัพยท์ัง้หมดภายในพอรต์ ณ ปัจจุบัน 
 
- Unrealized: กําไรหรอืขาดทนุของพอรต์ ณ ขณะนัน้ (Mkt. Value – Amount 

(Cost) – Commission – Fee – VAT) 
 
- %Unrealized: กําไรหรอืขาดทุนของพอรต์ ณ ขณะนัน้โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

(Unrealized/Amount (Cost) * 100) 
 
- Cr. Avail: จํานวนเงนิทีส่ามารถซือ้หลักทรัพยไ์ด ้
 
- Realized: กําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้ของพอรต์ (Sell price – Avg. (Cost)) 

* Matched Sell Volume – Commission – Fee – VAT 
 

4. หนา้จอพอรต์การลงทุนจะแสดงรายละเอยีดของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัวในพอรต์การลงทุน
ของบัญชทีีเ่ลอืก เชน่ ชือ่ของหลักทรัพย,์ ประเภทหลักทรัพย,์ ตน้ทุนเฉลีย่, จํานวนหุน้
ทีส่ามารถขายได,้ จํานวนหุน้ทัง้หมด, ราคาล่าสุด, มูลค่าตน้ทุน, มูลค่า ณ ปัจจุบัน, 
กําไรหรือขาดทุนหากมีการซื้อ/ขาย และกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการซื้อ/ขาย
หลักทรัพยนั์น้ไปแลว้ 
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- Stock: ชือ่หลักทรัพย ์
 
- Type: ประเภทการซือ้/ขาย Normal / SBL 
 
- Actual: ปรมิาณหลักทรัพยท์ีม่อียู่ในพอรต์ของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว 

 
- Available: ปรมิาณหลักทรัพยค์งเหลอืทีส่ามารถสง่คําสั่งขายได ้

 
- %Unrealized: กําไรหรอืขาดทุนของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว ณ ขณะนัน้ 

โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(Unrealized/Amount (Cost) * 100) 
 
- Unrealized: กําไรหรอืขาดทนุของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว ณ ขณะนัน้  

(Mkt. Value – Amount (Cost) – Commission – Fee – VAT) 
 
- Realized: กําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้ของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว (Sell price – Avg. 

(Cost)) * Matched Sell Volume – Commission – Fee – VAT 
 
- Avg. (Cost): ตน้ทนุเฉลีย่ของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว (Amount (Cost)/Volume) 
 
- Last: ราคาลา่สดุของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว 
 
- Amount (Cost): ตน้ทนุรวมของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว โดยจะรวมค่า Commission, 

Fee และ VAT แลว้ (Buy Amount + Commission + Fee + VAT) 
 
- Mkt. Value: มลูคา่รวมของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว ณ เวลาปัจจุบัน 
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Confirm Summary 

หนา้จอแสดงรายการซือ้/ขายทีถ่กูจับคูแ่ลว้ภายในวันนัน้ และขอ้มลูตา่งๆ เชน่ ปรมิาณซือ้/
ขาย, ราคาเฉลีย่, มลูคา่ซือ้, มลูคา่ขาย, คา่คอมมชิชนั+คา่ธรรมเนยีม+ภาษี  

การเขา้สู ่Confirm Summary ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Portfolio เลอืกเมนูยอ่ย Confirm 
Summary 
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- Buy Amount: มลูคา่การซือ้หลักทรัพยท์ัง้หมดภายในวัน 
 

- Sell Amount: มลูคา่การขายหลักทรัพยท์ัง้หมดภายในวัน 
 

- Com+Fee+VAT: คา่ใชจ้่ายรวมคา่คอมมชิชนั คา่ธรรมเนยีม และภาษี 
 

- Total Net: มลูคา่คงเหลอืสทุธ ิ(Sell Amount – Buy Amount) 
 

- B/S: บอกวา่เป็นการทํารายการฝ่ังซือ้หรอืฝ่ังขาย 
 

- Vol.: ปรมิาณหุน้ทีทํ่ารายการซือ้/ขาย 
 

- Avg. Price: ราคาเฉลีย่ของหลักทรัพยแ์ตล่ะตัว 
 

- Amount: มลูคา่การซือ้/ขายของหลักทรัพยนั์น้ๆ 
 

- Net Amount: มลูคา่การซือ้/ขายเมือ่หัก Com+Fee+VAT แลว้ 
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2. Customer Report 

เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการทําธุรกรรมซื้อ/ขายหลักทรัพย ์
ทุกๆ อย่าง ของลูกคา้ เชน่ Confirmation, Stock movement, Port Outstanding, Monthly 
Interest, Realized Gain/Loss รวมทัง้รายการฝาก/ถอนเงนิ โดยมขีอ้มลูลูกคา้ยอ้นหลังกว่า  
9 ปี ทําใหล้กูคา้สามารถตรวจเช็ครายการธุรกรรมตา่งๆ ไดด้ว้ยตัวเอง  

ขอ้ควรทราบ: ขอ้มูลต่างๆ ในหนา้จอนี้ เป็นขอ้มูลยอ้นหลัง ณ วันที่ T-1 กล่าวคือ 
เป็นขอ้มลูทีอ่ัปเดตกอ่นหนา้วันทีปั่จจุบันยอ้นหลังไป 1 วันทําการ 

การเขา้สู ่My Report ทําไดโ้ดยเลอืกหัวขอ้ Portfolio เลอืกเมนูยอ่ย My Report 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลอืกประเภทบัญชทีีต่อ้งการดขูอ้มลู  
  
2. เลอืกประเภทของรายการขอ้มลู และชว่งระยะเวลาทีต่อ้งการดขูอ้มลู 
 
3. ประวัตกิารซือ้/ขายตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกจะถกูแสดงในหนา้นี ้ 
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• Confirmation  

หนา้จอสรุปการซือ้/ขาย ในแต่ละวันยอ้นหลัง 
จากขอ้มูล Official Confirmation โดยมจีุดเด่น
คอืมขีอ้มูลสรุป (Summary), Total Paid และ 
Total Received ตามชว่งเวลาทีเ่ลอืกใหอ้กีดว้ย 
เพือ่ใหลู้กคา้ทราบว่าในช่วงเวลาตามทีไ่ดเ้ลอืก
ไว ้มยีอดสทุธ ิ(Net) รับหรอืจ่ายเทา่ไหร ่

 

 

 
สามารถดู Confirmation Detail ของแต่ละวัน 
โดยการกดตรงวันทีท่ีต่อ้งการดขูอ้มลู 
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• Stock Trading  

หนา้จอแสดงรายละเอียดของการซือ้/ขายราย
หุน้ในแตล่ะวันตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก โดยสามารถ
เลอืกแสดงเป็นรายหุน้ หรอืทัง้หมดได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stock Movement  

หนา้จอแสดงรายการเคลื่อนไหวหลักทรัพย์
ยอ้นหลัง โดยสามารถเลือกแสดงเป็นรายหุน้ 
หรอืทัง้หมดได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Port Outstanding  
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 • Monthly Interest  

หนา้จอแสดงรายการดอกเบีย้รับ ดอกเบีย้จ่าย
ยอ้นหลังเป็นรายเดอืน การเลอืกแสดงผลขอ้มูล
ตอ้งเลอืกวันในเดอืนกอ่นหนา้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Realized Gain/Loss Detail  

หนา้จอแสดงรายละเอยีดกําไร/ขาดทุนของการ
ซือ้/ขายหลักทรัพยย์อ้นหลัง โดย Group เป็นคู ่
Buy/Sell ตัดหุน้ตาม FIFO โดยสามารถดูเป็น
รายหุน้ หรือแบบทัง้หมดตามช่วงเวลาที่เลือก 
ซึง่จะชว่ยใหลู้กคา้เห็นกําไร/ขาดทุนในการซือ้/
ขายหุน้ในแตล่ะรอบแตล่ะครัง้ 
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• Order Transaction by Period  

หนา้จอแสดงรายการส่งคําสั่งซือ้/ขาย/ยกเลกิ 
ในทกุๆ Order ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลัง โดยสามารถดู
เป็นรายหุน้ หรอืแบบทัง้หมด หรอืเฉพาะรายการ 
Matched/Unmatched ตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก 
 

  
 

• Realized G/L by Stock  
 
หนา้จอแสดงรายละเอยีดกําไร/ขาดทุนของการ
ซือ้/ขายหลักทรัพยย์อ้นหลัง โดย Group เป็นคู ่
Buy/Sell และ Group ตามวันทีข่ายหุน้ออกไป 
(ตัดหุน้ตาม FIFO) และแสดงผลแบบสรุปเป็น
การซือ้/ขายใน 1 รอบ ใน 1 บรรทัด  
 
โดยสามารถดูเป็นรายหุน้ หรอืแบบทัง้หมดตาม
ช่วงเวลาทีเ่ลือก ซึง่จะช่วยใหลู้กคา้เห็นกําไร/
ขาดทนุในการซือ้/ขายหุน้ในแตล่ะรอบแต่ละครัง้
แบบสรปุ 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Daily Realized Gain/Loss  
 
หนา้จอทีช่ว่ยใหเ้ห็นผลสรปุกําไร/ขาดทุนในการ
ซือ้/ขายยอ้นหลังแบบรายวัน ตามช่วงเวลาที่
เลอืก และสามารถเห็น Total Realized ในชว่ง
เวลาตามทีเ่ลอืกได ้
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• Stock Transfer  

หนา้จอแสดงรายการโอนหลักทรัพยย์อ้นหลัง 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
• Deposit/Withdraw  

 
หนา้จอแสดงรายการการฝาก/ถอนเงนิยอ้นหลัง 
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E. Special Menu 

1. Face ID/Touch ID/Fingerprint Login 

ฟังกช์ันการใชง้าน Face ID/Touch ID/Fingerprint เป็นการล็อคอนิ (Login) เขา้ระบบ
โดยอัตโนมัตผิา่นการสแกนหนา้หรอืลายนิว้มอื โดยผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเปิดระบบ Face ID/Touch 
ID/Fingerprint บนสมารท์โฟนกอ่นทีจ่ะเปิดการใชง้านฟังกช์นันีบ้น Finansia HERO 

การเปิดใชง้านฟังกช์ัน Face ID/Touch ID/Fingerprint ทําไดโ้ดยเลอืกเมนู Setting 
เลอืกหัวขอ้ Security Settings 

  iOS  Android 

(Face ID/Touch ID) (Fingerprint Login) 
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เมือ่เปิดฟังกช์ัน Face ID/Touch ID/Fingerprint ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกเปิดใชง้านได ้
ทัง้ Password และ PIN หรอื Password เพยีงอยา่งเดยีว  

iOS  Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่ตัง้คา่การใชง้านเรยีบรอ้ยแลว้ หนา้จอ Login หลังจากใส่ Username แลว้จะม ีPopup 
ขึน้ดังรปูดา้นลา่ง 
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2. Initial Screen/Lock Screen 

1. Initial Screen เป็นฟังกช์ันทีแ่สดง Index ตลาด และขอ้มูลราคาหลักทรัพยใ์นหนา้ 
Favorite ของผูใ้ช ้ปรากฏขึน้เมือ่ผูใ้ชก้ดเขา้โปรแกรม Finansia HERO และกอ่นเขา้หนา้ 
Login ซึง่เป็นการแสดงผลแบบเรยีลไทม ์(Real-time) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธบิายหนา้จอ 

1. เขา้สูห่นา้แรกของเมนู และกดเลอืกเมนู Settings 
 
2. กดตัง้คา่ที ่Screen Settings 
 
3. กด OFF ใหเ้ปลีย่นเป็น ON ทีแ่ถบ Show Initial Screen 
 
4. กด Save เพือ่บันทกึตัง้คา่การใชง้าน 
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เมือ่ตัง้คา่เสร็จเรยีบรอ้ย และกดเขา้ใชง้านโปรแกรมใหมอ่กีครัง้ จะแสดงผลดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lock Screen เป็นฟังกช์ันทีแ่สดงขอ้มูลหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ใน Favorite ของผูใ้ชบ้น
หนา้จอล็อกของโทรศัพท์มอืถือ สามารถเรียกดูขอ้มูลดังกล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งล็อคอนิ 
(Login) โปรแกรม ซึง่ฟังกช์นันีส้ามารถใชง้านไดใ้นระบบ Android เทา่นัน้  
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คําอธบิายหนา้จอ 

1. เขา้สูห่นา้แรกของเมนู และกดเลอืกเมนู Settings 
 
2. กดตัง้คา่ที ่Lock Screen Settings  
 
3. กด OFF ใหเ้ปลีย่นเป็น ON ทีแ่ถบ Enable Lock Screen เพือ่เปิดใชง้าน 

รายละเอยีดการตัง้คา่อืน่ๆ เพิม่เตมิ 

- Enable during Market Hours  

ON: เปิดใชง้านฟังกช์นั Lock Screen ขณะตลาดเปิดทําการเทา่นัน้ 

- Enable when connected to Wifi 

ON: เปิดใชง้านฟังกช์นั Lock Screen ขณะเชือ่มตอ่กับ Wifi เทา่นัน้ 

- Show Stock Quote Detail 

ON: เปิดใชง้านฟังกช์นั Lock Screen โดยทีห่นา้จอแสดงขอ้มลู Quote ของ
หลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่น Favorite  

4. กด Save เพือ่บันทกึตัง้คา่การใชง้าน 

เมือ่ตัง้คา่เสร็จเรยีบรอ้ย หนา้จอล็อกโทรศัพทม์อืถอืของผูใ้ชง้านจะแสดงดังภาพ 



ห น ้า  | 63 
 

3. Notification 

เป็นการตัง้คา่แจง้เตอืนขอ้มลูหลักทรัพย ์การส่งคําสั่งซือ้/ขายหลักทรัพย ์รายการธุรกรรม
ต่างๆ ทีอ่ยู่ในโปรแกรม สามารถเลอืกใหแ้จง้เตอืนไดท้ัง้ในโปรแกรม Finansia HERO และ
ทาง Email ประกอบดว้ย 15 รายการ ดังนี ้ 

1. Auto Order 

2. Overnight Order (Period I&II) 

3. Full Match of Normal Order Only 

4. Today Confirm Summary 

5. Portfolio Status 

6. Most Active Value Top5 

7. Indices 

8. Trading Summary by Investor 

9. Corporate Action Alert 

10. Cash Deposit 

11. Cash Withdrawal 

12. Stock Deposit 

13. Stock Withdrawal 

14. Settlement Alert  

15. Event/ Notice from FSS 
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คําอธบิายหนา้จอ 

1. เขา้สูห่นา้แรกของเมนู และกดเลอืกเมนู SUPPORT 
 
2. กดเขา้สู ่Alert 
 
3. เมือ่เขา้สูฟั่งกช์นั Alert กดเลอืกแถบ History 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้า  | 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ History เป็นการเรยีกดขูอ้มลูรายการทีเ่คยแจง้เตอืน 

1. Period สําหรับเลอืกชว่งเวลาทีจ่ะดรูายการแจง้เตอืนในอดตี 
 

2. กดปุ่ ม     เพือ่เลอืกรายการแจง้เตอืนทีต่อ้งการดขูอ้มลู หรอืเลอืก ALL เพือ่ดทูัง้หมด 
 

3. รายการแจง้เตอืนปรากฏขึน้ 
 

4. เมือ่กดทีร่ายการทีส่นใจ จะปรากฏรายละเอยีดของขอ้มลูทีแ่จง้เตอืน 
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กดเลอืกแถบ Enable/Disable เพือ่เปิด/ปิดการแจง้เตอืน 

1. Alert Status เปิดการใชง้าน โดยกดเป็น ON จงึจะสามารถเลอืกทําเครือ่งหมาย √ 
บรเิวณชอ่ง Notification และ Email ของแตล่ะรายการได ้
 
หาก Alert Status เป็น OFF ผูใ้ชไ้ม่สามารถตัง้ค่าการแจง้เตอืนทัง้ 15 รายการได ้
และถอืเป็นการปิดการแจง้เตอืน 
 

2.      คอืปุ่ ม Disclaimer แสดงขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการใชง้าน HERO Alert และ 
Notification ซึง่สามารถเรยีกดูขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชง้านไดท้ัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยกดปุ่ ม  
 

3. แสดงรายการแจง้เตอืนทัง้ 15 รายการ ผูใ้ชทํ้าเครือ่งหมาย √ ทีช่อ่งสีเ่หลีย่มของ
รายการทีต่อ้งการใหแ้จง้เตือน ซึง่บางรายการสามารถเลอืกใหแ้จง้เตือนไดท้ัง้ใน
โปรแกรม Finansia HERO และทาง Email 
 

4. กด Save เพือ่บันทกึ 
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อภธิานศพัท ์

คําศพัท ์ ไทย ความหมาย 
Market Data 

1. Quote Analysis 
 

ฟังกช์นัทีค่ดักรองหลกัทรัพยต์ามสตูรทาง
เทคนคิ หรอืทางสถติ ิ

2. Vol. Outperform 
 

ปรมิาณการซือ้/ขายเพิม่ขึน้ มากกวา่ชว่งเวลา 
กอ่นหนา้ 

3. Bid Vol. Outperform 
 

ปรมิาณ Bid เพิม่ขึน้มากกวา่ชว่งเวลากอ่นหนา้ 

4. Offer Vol. Outperform 
 

ปรมิาณ Offer เพิม่ขึน้มากกวา่ชว่งเวลากอ่นหนา้ 

5. Vol. Accumulated by 
Price  

ปรมิาณการซือ้/ขายสะสม ณ ราคานัน้ๆ 

6. Chart กราฟ กราฟแสดงราคา 

7. Indicator เครือ่งมอืชีว้ดั เครือ่งมอืสําหรับชว่ยชีบ้อกแนวโนม้ของ
หลกัทรัพยว์า่จะเป็นไปในทศิทางใด 

8. Tick Chart 
 

กราฟขอ้มลูแสดงผลทกุครัง้ทีม่กีารจับคูซ่ ือ้/ขาย 

9. Diluted Adjustment ตําแหน่งการปรับ
ลดลงของราคา 

กราฟแสดงตําแหน่งการปรับลดลงของราคาที่
อาจจะเกดิจากการแตกพารห์รอืกรณีอืน่ๆ 

Stock Scanner 

1. Open Vol. 
ปรมิาณหลกัทรัพย ์
ณ ชว่งเวลา 
เปิดตลาด 

แสดงปรมิาณหลกัทรัพย ์ณ ชว่งเวลาเปิดตลาด 

2. Buy Vol. 
ปรมิาณการซือ้
หลกัทรัพย ์ณ  
เวลานัน้ๆ 

แสดงปรมิาณการซือ้หลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 

3. Sell Vol. 
ปรมิาณการขาย
หลกัทรัพย ์ณ  
เวลานัน้ๆ 

แสดงปรมิาณการขายหลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 

4. Strength 
ปรมิาณการชือ้/ขาย
หลกัทรัพย ์ณ  
เวลานัน้ๆ 

เปรยีบเทยีบปรมิาณการซือ้/ขาย ณ ชว่งเวลา
นัน้ๆ โดย Strength มากกวา่ 100% จะ
หมายความวา่มแีรงซือ้มากกวา่แรงขาย 

5. Avg. Price ราคาเฉลีย่ แสดงสว่นของราคาเฉลีย่ ทีม่กีารซือ้/ขาย 
ในชว่งเวลานัน้ๆ 

6. Conditional Search 
 

การคน้หาหลกัทรัพยต์ามเงือ่นไขทีก่ําหนด 

Order 

1. Normal Order คําสัง่ซือ้/ขาย  
แบบปกต ิ การสง่คําสัง่ซือ้/ขาย แบบปกต ิ

2. Quote Order คําสัง่ซือ้/ขาย  
แบบคลกิ 

การสง่คําสัง่ซือ้/ขาย แบบคลกิ เป็นการสง่คําสัง่
ซือ้/ขายอยา่งเร็ว โดยการคลกิทีช่อ่งราคาที่
ตอ้งการ 
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คําศพัท ์ ไทย ความหมาย 

3. Auto Order คําสัง่ซือ้/ขาย 
แบบอตัโนมตั ิ การสง่คําสัง่ซือ้/ขาย แบบอตัโนมตั ิ

4. Overnight คําสัง่ซือ้/ขาย 
กอ่นตลาดเปิด การสง่คําสัง่ซือ้/ขาย ในชว่งเวลากอ่นตลาดเปิด 

Portfolio 

1. Portfolio ขอ้มลูบญัชี
หลกัทรัพย ์ ขอ้มลูหลกัทรัพยท์ีค่งเหลอือยูใ่นบญัช ี

2. Customer Report รายงานการซือ้/ขาย
หลกัทรัพย ์

รายงานสรปุการซือ้/ขายหลกัทรัพย ์ณ สิน้วนั 
ของวนันัน้ๆ 

Special Menu 

1. Initial Screen หนา้จอแสดงขอ้มลู
ตลาด 

หนา้จอแสดงขอ้มลูตลาดกอ่นการ Login เขา้ใช ้
งาน Application 

2. Lock Screen หนา้จอแสดงขอ้มลู
ตลาด 

หนา้จอแสดงขอ้มลูตลาดระหวา่งทีห่นา้จอมอืถอื
ปิดอยู ่

Notification/Alert 

1. Auto Order คําสัง่ซือ้/ขายแบบ
อตัโนมตั ิ

การแจง้เตอืนเมือ่คําสัง่ซือ้/ขายแบบอตัโนมตั ิ
ทีต่ัง้ไวม้กีารทรกิหรอืการจับคูเ่กดิขึน้ 

2. Overnight Order  
(Period I&II) 

คําสัง่ซือ้/ขายกอ่น
ตลาดเปิด 

การแจง้เตอืนเมือ่คําสัง่ซือ้/ขายแบบ Overnight 
ทีต่ัง้ไวม้กีารจับคูเ่กดิขึน้ 

3. Full Match of Normal 
Order Only 

คําสัง่ซือ้/ขาย  
เกดิการจับคู ่
ครบทกุจํานวน 

การแจง้เตอืนเมือ่คําสัง่ซือ้/ขายแบบปกต ิเกดิ
การจับคูค่รบทกุจํานวน 

4. Today Confirm Summary เอกสารสรปุการซือ้/
ขาย สง่สรปุการซือ้/ขาย ณ สิน้วนัไปทีอ่เีมลของทา่น 

5. Portfolio Status สถานะของบญัชี
หลกัทรัพย ์

การแจง้เตอืนสรปุหลกัทรัพยท์ีย่งัคงเหลอื 
ในพอรต์ 

6. Indices 
 

การแจง้เตอืนสรปุภาวะตลาดรวม ณ สิน้วนั 

7. Trading Summary by 
Investor สรปุภาวะตลาด การแจง้เตอืนสรปุมลูคา่การซือ้/ขาย ณ สิน้วนั 

โดยแยกตามประเภทนักลงทนุ 

8. Corporate Action Alert การขึน้เครือ่งหมาย
แสดงสทิธปิระโยชน ์

การแจง้เตอืนเมือ่มกีารขึน้เครือ่งหมายแสดง
สทิธปิระโยชน ์เชน่ XD, XM, หรอื XR เป็นตน้ 

9. Cash Deposit ฝากเงนิ การแจง้เตอืนเมือ่ฝากเงนิหลกัประกนัเขา้พอรต์
สําเร็จ 

10. Cash Withdrawal ถอนเงนิ การแจง้เตอืนเมือ่ทําการถอนเงนิหลกัประกนั
สําเร็จ 

11. Settlement Alert  แจง้ยอดเงนิสทุธ ิ การแจง้เตอืนสรปุยอดเงนิสทุธ ิ

12. Event/ Notice from FSS แจง้เตอืนกจิกรรม การแจง้เตอืนเมือ่มขีา่วกจิกรรมตา่งๆ จาก  
บล.ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
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