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2. เลอืกทีห่ัวขอ้เขา้สูร่ะบบซือ้ขายออนไลน ์จากนัน้เลอืกดาวนโ์หลด Finansia HERO (HTS) 
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ขอ้มลูท ัว่ไป 

Finansia Hero เป็นแอปพลเิคชันของบรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มทีัง้ระบบซือ้/ขายหุน้บน
คอมพวิเตอร ์(HTS: Home Trading System) และระบบซือ้/ขายหุน้บนมอืถอืทัง้ iOS และ Android (MTS: Mobile Trading 

System) โดยคู่มือฉบับนี้จัดท าขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเกีย่วกับการใชง้านฟีเจอร์ต่างๆ บนระบบ HTS ทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายของนักลงทนุในการตดิตามขอ้มูล วเิคราะห ์และสง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุน้ทีส่นใจ พรอ้มทัง้ดขูอ้มูลของพอร์ต

และการซือ้ขายยอ้นหลงัไดอ้กีดว้ย 

รายละเอยีดของเนื้อหาไดจั้ดกลุม่ตามลักษณะการใชง้านออกเป็น 5 กลุม่ โดยจะแสดงวธิกีารใชง้านเป็นขัน้ตอนอย่าง
ละเอยีดพรอ้มรูปภาพประกอบ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถท าความเขา้ใจและน ามาอา้งองิในการใชง้านแอปพลเิคชนัไดง้่ายยิง่ขึน้ ซึง่มี

ภาพรวมของหนา้จอในแตล่ะกลุม่ดงันี ้

Market Data 

ประกอบดว้ยกลุ่มของหนา้จอส าหรับตดิตามขอ้มูลเกีย่วกับราคา, ปรมิาณการซือ้/ขาย, Bid/Offer ทีเ่ป็นขอ้มูลแบบ 

เรยีลไทม ์(Real-time) มหีนา้จอ Ticker ทีส่ามารถก าหนดเงือ่นไขการแสดง Ticker ไดห้ลายรูปแบบ หนา้จอ Market Map ที่
แสดงภาพรวมของตลาดในรูปแบบของกราฟฟิค (Graphic) จงึชว่ยใหแ้ปลความหมายไดร้วดเร็วและท าความเขา้ใจไดง้่าย 

หนา้จอ Price & Volume Analysis และหนา้จอ Volume Accumulated by Price ทีพั่ฒนาขึน้ดว้ยการน าขอ้มูลการซือ้/ขาย 
และ Bid/Offer มาผ่านการวเิคราะหเ์ชงิลกึแลว้น าเสนอเป็นขอ้มูลชดุใหม่ (Analytic Data) สามารถแสดงรายชือ่หุน้ทีก่ าลังอยู่

ในความสนใจของตลาด ณ ขณะนั้นตามมุมมองเงื่อนไขทีเ่ลอืก ชว่ยใหไ้ม่พลาดโอกาสส าคัญในการท าก าไร ทีส่ าคัญยังมี

หนา้จอ Technical Chart ส าหรับวเิคราะหปั์จจัยทางเทคนิคก็จัดเต็มดว้ยเครื่องมอืและ Indicator ทีล่ ้าหนา้และครบครันให ้
เลอืกใชง้าน 

Stock Scanner  

เครื่องมือส าหรับคัดกรองหุน้ไดท้ัง้จากมุมมองดา้นปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค หรือปัจจัยทัง้สองอย่างร่วมกัน 

ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกใชง้านเงือ่นไขทีนั่กวเิคราะหจ์ากฟินันเซยีแนะน าไดจ้ากหนา้จอ Finansia Scanner และ Event Play หรอื

จะก าหนดเงือ่นไขการคัดกรองหุน้ดว้ยตัวเองไม่ซ ้าแบบใครตามสไตลท์ีช่อบไดจ้ากหนา้จอ DIY Conditional Search ซึง่มี
เงือ่นไขทัง้ทางพืน้ฐานและทางเทคนคิใหเ้ลอืกใชง้านมากถงึ 100 กวา่ชนดิ เมือ่สรา้งสตูรขึน้มาไดแ้ลว้จะมกีารเชือ่มโยงไปยัง

ระบบ MTS แบบอตัโนมัต ิซึง่บนระบบ HTS รายชือ่หุน้ทีถ่กูคัดกรองจาก DIY Conditional Search ยังสามารถสง่ขอ้มูลตอ่ไปยัง
หนา้จอ Real-Time Conditional Search เพือ่แสดงหุน้ทีผ่่านการคัดกรองตามเงือ่นไขนัน้ๆ แบบเรยีลไทม ์ (Real-time)  ไดอ้กี

ดว้ย 

Order  

ฟีเจอรก์ารสง่ค าสัง่ซือ้/ขายนัน้ถอืเป็นจุดเดน่ของ Finansia HERO ดว้ยหนา้จอส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุน้ในรูปแบบที่

หลากหลาย ส าหรับการสง่ค าสัง่แบบธรรมดา (Normal Order) Finansia HERO ไดอ้อกแบบหนา้จอไวร้องรับความตอ้งการที่
แตกตา่งกัน เชน่ หนา้จอ Mini Order ทีเ่หมอืนกับหนา้จอการสง่ค าสัง่ทีนั่กลงทุนสว่นใหญ่คุน้เคย หนา้จอ Quick Order ที่

สามารถระบรุายละเอยีดเบือ้งตน้บางตัวไวล้ว่งหนา้เพือ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายทีร่วดเร็วยิง่ขึน้ หรอืกรณีทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย

หลายๆ ค าสัง่พรอ้มกันก็สามารถท าไดจ้ากหนา้จอ Multi Order และหากตอ้งการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายหุน้ไปพรอ้มๆ กับ ตดิตาม
ขอ้มูลต่างๆ ของหุน้ทีส่นใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลเรียลไทม ์(Real-time) ขอ้มูลพื้นฐาน ข่าว หรือ Chart ก็สามารถท าไดจ้าก

หนา้จอ Finansia Order Level 2  

นอกจากนัน้ Finansia HERO ยังมหีนา้จอ Quote Order Plus ไวบ้รกิารนักลงทนุใหส้ามารถสง่ค าสัง่ เปลีย่นแปลง

ค าสัง่ หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้/ขายหุน้ไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ ดว้ยวธิกีารใชเ้มาสค์ลกิ ดบัเบิล้คลกิ หรอืลากแลว้วาง (Drag & Drop) 

ส าหรับนักลงทนุทีม่ปีระสบการณ์สงูและตอ้งการเครือ่งมอืสดุล ้าในการสง่ค าสัง่แบบอัตโนมัต ิ(Auto Order) ก็มรีูปแบบ

ของการส่งค าสั่งทีอ่ านวยความสะดวกในการส่งค าสั่งซือ้/ขาย/ท าก าไร/จ ากัดผลขาดทุน โดยระบุเงือ่นไขแลว้ให ้Finansia 

HERO ชว่ยเฝ้าและตดิตามตลาดแทนนักลงทนุ เมือ่ราคาของหุน้เขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ระบบจะสง่ค าสัง่ซือ้/ขายเขา้ตลาดแบบ
อตัโนมัต ิท าใหป้ระหยัดเวลาในการเฝ้าหนา้จอ ซึง่รูปแบบของค าสัง่อัตโนมัตทิีจ่ะแนะน าในคูม่อืฉบับนี้ ไดแ้ก ่Buy & Auto Sell, 

Finansia Combined Cond. Order (Type A), Finansia Advanced Trailing Stop/Stop Loss Order (Type B) และ 
Overnight Order Plus (ส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้/ขายลว่งหนา้) โดยค าสัง่อัตโนมัตนิี้สามารถก าหนดระยะเวลาของค าสัง่ไดส้งูสดุถงึ 

180 วนั 
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Portfolio  

กลุม่ของหนา้จอ Portfolio ประกอบไปดว้ยหนา้จอรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้/ขายหุน้ ไดแ้ก ่ขอ้มูลเกีย่วกับค าสั่ง 
ซือ้/ขาย และขอ้มูลของหุน้ทีอ่ยู่พอรต์ ซึง่สามารถเลอืกดขูอ้มูลไดแ้บบเรยีลไทม ์(Real-time) และขอ้มูลยอ้นหลังตามวันหรอื

ชว่งเวลาทีก่ าหนด บนหนา้จอ Portfolio and Unmatched Order จะแสดงขอ้มลูหุน้ทีม่อียู่ในพอรต์และค าสัง่ซือ้/ขายทีย่ังไม่ได ้
ถูกจับคู่ ผูใ้ชง้านสามารถขายหุน้ทีม่อียูในพอร์ต หรือเปลีย่นแปลง/ยกเลกิค าสั่งทียั่งไม่ไดถู้กจับคู่เหล่านัน้ได ้ส าหรับหนา้จอ 

Day Trade Outstanding ไดอ้อกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักลงทนุประเภท Day Trade โดยเฉพาะ เนื่องจาก

จะแสดงขอ้มลูและปรมิาณของหุน้ทีม่กีารซือ้เฉพาะในวนั และมปีุ่ มส าหรับสง่ค าสัง่ขายเฉพาะหุน้ทีซ่ ือ้ในวันนัน้ทัง้หมดไดอ้กีดว้ย 
หนา้จอ Deal Summary ของ Finansia HERO จะเป็น Deal Summary ทีล่ ้าหนา้ยิง่ขึน้ เนื่องจากสามารถเลอืกแบบในการ

แสดงผลได ้2 รูปแบบ คอื รูปแบบปกตทิั่วไป หรือรูปแบบทีแ่สดงเฉพาะหุน้และปริมาณทีถู่กซือ้และขายภายในวันเท่านั้น 
(Daytrade view) และหากตอ้งการดูขอ้มูลรายการซือ้ขายยอ้นหลัง ก็สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดจ้ากหนา้จอ Customer 

Transaction Report 

Special Menu  

เป็นเมนูทีจั่ดท าขึน้มาเป็นพเิศษเพือ่เพิม่ความสะดวกในการใชง้าน เริม่ตน้จากเมนู Screen Mode 3 รูปแบบทีพั่ฒนาขึน้

มาส าหรับใชบ้รหิารพืน้ทีใ่ชง้านของ Finansia HERO บนจอคอมพวิเตอร์ โดยสามารถเลอืกลักษณะการแสดงผลไดว้่าจะให ้
แสดงเต็มหนา้จอแบบ Standard หรอืลดทอนขอ้มลูบางอยา่งลงเพือ่ใชพ้ืน้ทีบ่นจอคอมพวิเตอรท์ีน่อ้ยลงแบบ Compact และถา้

ตอ้งการปรับลดพื้นทีแ่สดงผลใหน้อ้ยทีส่ดุ ก็สามารถเลอืกใชง้านหนา้จอแบบ Mini ทีย่ังคงความสามารถในการตดิตามตลาด

และสง่ค าสัง่ซือ้/ขายไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี้ทมีผูพั้ฒนายังไดจ้ัดวางหนา้จอแนะน าไว ้3 แบบเพือ่ใหเ้หมาะสมกับนักลงทนุทีม่คีวามตอ้งการแตกตา่งกัน 

ไดแ้ก ่หนา้จอ Easy ส าหรับนักลงทุนมอืใหม่ เป็นหนา้จอทีม่ขีอ้มูลเบือ้งตน้ครบถว้นในการตดิตามขอ้มูลหุน้ทีส่นใจและใชส้ง่
ค าสั่งซือ้/ขายแบบปกตทิั่วไป ส าหรับหนา้จอ Standard นัน้ จะแสดงขอ้มูลเชงิลกึทีม่ากขึน้ เชน่ Chart ส าหรับการวเิคราะห์

ปัจจัยทางเทคนคิ เป็นตน้ และหนา้จอ Advanced ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลากหลายมุมมองมากทีส่ดุจงึเหมาะกับนักลงทนุที่
มปีระสบการณ์สงูทีต่อ้งการวเิคราะหข์อ้มลูในหลายมติ ิ

เนื่องจาก Finansia HERO มฟีีเจอรส์ดุล ้าทีผ่่านการศกึษามาแลว้วา่เป็นฟีเจอร ์ทีม่ปีระโยชน์และไดรั้บการตอบรับทีด่ ี
จากนักลงทุนทีเ่ขา้ใชง้านเป็นประจ า จงึไดร้วบรวมหนา้จอเด่นๆ ส าหรับวเิคราะหข์อ้มูลตลาดหรอืหุน้รายตัวเหล่านัน้ไวใ้นเมนู 
HERO Toolbar และหนา้จอส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายเดน่ๆ จะถกูรวบรวมไวใ้นเมนู Special Order Toolbar 

ทมีงาน Finansia มุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาแอปพลเิคชัน Finansia HERO อย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านมั่นใจไดว้่า 
Finansia HERO จะเป็นระบบซือ้ขายหุน้ทีล่ ้าหนา้อยู่เสมอ พรอ้มเป็นผูช้ว่ยคอยสนับสนุนและเพิม่ศักยภาพในการลงทนุ ดว้ย

ฟีเจอรท์ีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการทกุดา้นของการลงทนุ 
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A. Market Data 

1. Ticker [Screen No. 1000] 
 

หนา้จอนี้จะแสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพยล์า่สดุทีเ่กดิขึน้ของทัง้ตลาดฯ ซึง่สามารถกรองเงือ่นไขตา่งๆ ของหุน้ 

ทีต่อ้งการดไูดห้ลากหลายรูปแบบ ซึง่จะชว่ยท าใหเ้ห็นขอ้มลูความเคลือ่นไหวราคาหุน้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 
 

 กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกขอ้มูลทีต่อ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอ 
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 สามารถเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอไดโ้ดยท าเครือ่งหมายถูกทีก่ลอ่งดา้นหนา้ ซึง่รายละเอยีดดงันี ้

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Time เวลาซือ้ขายหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีต่กลงซือ้ขายลา่สดุ 

Change ราคาทีเ่ปลีย่นแปลง เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg % ราคาทีเ่ปลีย่นแปลง เทยีบกบัราคาปิดเมือ่วาน 

Volume จ านวนหลักทรัพยท์ีเ่กดิการจับคูซ่ ือ้ขาย (Matched Volume) 

Total Vol ปรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้หมด ณ ขณะนัน้  

Value มลูคา่การซือ้ขายของรายการนัน้ (Last x Volume) 

%Prev Vol 
ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ เทยีบกับปรมิาณการซือ้ขายของเมือ่วาน  

(Total Vol/Prev Vol) x 100 

%Matched 
จ านวนหลักทรัพยท์ีเ่กดิการจับคูซ่ ือ้ขายเทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

{ Volume/(Total Vol - Volume) } x 100 

Count 
จ านวนรายการทีเ่กดิการจับคูข่องหุน้ตวันัน้ๆ ตามรายการที ่แสดงในหนา้จอ 

(แยกตามหลกัทรัพย)์ 

 

 ก าหนดจ านวนรายการแสดงผลได ้10 – 40 รายการ 

 กดปุ่ ม  เพือ่ยนืยันการตัง้คา่ 

 กดปุ่ ม  “Delete” เพือ่ลบขอ้มูลรายการทีแ่สดงในหนา้จอออก 

 กดปุ่ ม  “Play”, “Pause” เพือ่แสดงขอ้มลูหรอืหยดุรับขอ้มูล 

 กดปุ่ ม  “Ticker Setting” เพือ่ก าหนดการแสดงผลขอ้มูลตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ 



7 

 

 

 

 สามารถเลอืก “Use Volume/Value Filtering” เงือ่นไขการกรองขอ้มลูได ้4 รูปแบบ ดงันี้ 

• Volume and Value – แสดงขอ้มลูทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายและมลูคา่การซือ้ขายตามทีก่าหนด 

• Volume or Value – แสดงขอ้มลูทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหรอืมลูคา่การซือ้ขายตามทีก่าหนด 

• Volume only – แสดงขอ้มลูทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายตามทีก่าหนด 

• Value only – แสดงขอ้มลูทีม่มีลูคา่การซือ้ขายตามทีก่าหนด 

 สามารถเลอืก “Last, %Chg, Market Cap, Capital” เงือ่นไขการกรองขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ดงันี ้

• Last – แสดงเฉพาะขอ้มลูหุน้ทีร่าคา Last อยูร่ะหวา่งคา่ทีก่ าหนด 

• %Chg – แสดงเฉพาะขอ้มลูหุน้ที ่%Chg อยูร่ะหวา่งคา่ทีก่ าหนด 

• Market Cap – แสดงเฉพาะขอ้มลูหุน้ทีมู่ลคา่ตามราคาตลาดอยูใ่นชว่งทีก่ าหนด (จ านวนหุน้ช าระแลว้ x Last) 

• Capital – แสดงเฉพาะขอ้มูลหุน้ทีท่นุจดทะเบยีนช าระแลว้อยู่ในชว่งทีก่ าหนด (จ านวนหุน้ช าระแลว้ x ราคาพาร)์ 

 แสดงขอ้มลูตาม Side ทีเ่กดิการจับคูไ่ดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ Buy และ Sell), Buy, Sell 

 แสดงขอ้มลูตาม Market: “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 
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 สามารถยกเวน้การแสดงขอ้มลูหลกัทรัพยบ์างประเภทได ้เชน่ DW, Foreign, Warrant 

และก าหนดยกเวน้หลักทรัพยเ์ป็นรายตัวได ้ 

 สามารถก าหนดใหเ้ปิดหนา้จอทีต่อ้งการเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ โดยการดบัเบลิคลกิ (Double-Click) ทีห่ลกัทรัพย ์

และเปิดการแจง้เตอืนดว้ยเสยีงเมือ่หุน้เขา้เงือ่นไขทีก่ าหนด  

 แสดงรูปแบบการไหลของ Ticker ระหวา่ง “Add From Top” (รายการใหมเ่พิม่เป็นรายการแรก) และ  

“Add From Bottom” (รายการใหมเ่พิม่เป็นรายการสดุทา้ย แบบปกตทิีน่ยิมดกูนั)  

 กดปุ่ ม  เพือ่ยนืยันการตัง้คา่ 

 

  เลอืกแสดงรายการซือ้ขายไดร้ะหวา่ง 

• ALL – แสดงขอ้มูลรายการซือ้ขายหลักทรัพยท์ัง้หมด 

• Group – แสดงขอ้มลูรายการซือ้ขายหลกัทรัพย ์สามารถเลอืกได ้3 กลุม่ ดงันี้ 

 

Portfolio – หุน้ทีม่ใีน Port แยกตามประเภทบัญช ี

Favorite – กลุม่หลักทรัพยท์ีส่นใจ 

Event – กลุม่หลักทรัพยจ์าก Event Play Screen   

 

  เลอืกรูปแบบการแสดงขอ้มูลไดร้ะหวา่ง 

• By Tick – แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีม่กีารจับคูซ่ ือ้ขายกนัทลีะรายการ 

• By Sum – รวมจ านวนปรมิาณการซือ้ขายของรายการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์บบ By Tick ทีเ่ป็นหลกัทรัพยเ์ดยีวกนั 

ซึง่มรีาคา Last และ Side เดยีวกนัและเป็นรายการทีต่อ่เนือ่งกนั ใหแ้สดงเป็นรายการเดยีว 
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2. Market Map [Screen No. 1010] 
 

หนา้จอแสดงภาพรวมสถานะของตลาด SET/MAI ในรูปแบบของ Heat Map และตารางขอ้มลู ชว่ยใหเ้ห็นความ 

เคลือ่นไหวของหุน้ทัง้ตลาดภายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยสามารถเลอืกดไูด ้3 มมุมอง คอื Market Cap, Volume และ Value 

และสามารถ View By Ratio หรอื View By Same Size ได ้

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล ทีเ่มนูดา้นบนของหนา้จอสามารถเลอืก เพือ่กรองการแสดงคา่ของขอ้มูลนัน้ๆ ได ้

 

  เลอืกแสดงขอ้มลูของตลาดระหวา่ง SET และ MAI ได ้

โดยหนา้จอจะแสดงขอ้มูลสถานะของตลาด ณ ขณะนัน้ ดงันี้ 

 

Index, %Chg, Total Value และจ านวนหลักทรัพยท์ีม่รีาคาเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้/ลดลง 

 สามารถยอ่-ขยาย Map ได ้โดยการแสดง/ซอ่นตารางขอ้มลูดา้นขวาของหนา้จอ 
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ตวัอยา่งการแสดง Map แบบขยายเต็มหนา้จอ 

 

 สามารถคน้หาต าแหน่งและขอ้มลูปัจจุบนัของหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการได ้ 

  เลอืกแสดง Map ไดร้ะหวา่ง 

 

• View by Ratio – แสดงพืน้ทีต่ามสดัสว่น 
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• View by Same Size – แสดงพืน้ทีข่นาดเดยีวกนั 

 

 

  เลอืกแสดงขอ้มลูตามการจัดเรยีงได ้3 มมุมอง ดงันี้ 

• Mkt.Cap – แสดง Industry/Sector/Stock ตาม Mkt.Cap โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย 

• Volume - แสดง Industry/Sector/Stock ตาม Volume โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย 

• Value - แสดง Industry/Sector/Stock ตาม Value โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย 

  เลอืกแสดง Market Map ไดร้ะหวา่ง 

• Industry – แสดงกลุม่อตุสาหกรรมทัง้หมด โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย 

• Sector – แสดงหมวดอตุสาหกรรมทัง้หมด โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย 
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ตวัอยา่งการแสดง Market Map แบบ Sector 

 

 กดปุ่ ม  เพือ่แสดงขอ้มูลอพัเดทลา่สดุ (หนา้จอนี้ไมแ่สดงผลแบบเรยีลไทม)์ 

※ ขอ้มลูทีแ่สดงกอ่นตลาดเปิด จะเป็นขอ้มลูทีส่ถานะปิดตลาดของวนักอ่นหนา้ 

 กดปุ่ ม  “Market Map Settings” เพือ่ก าหนดการแสดงผลตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ 

 

 

• สามารถปรับความสวา่ง/ทบึของสไีด ้โดยการเปลีย่นชว่งของเปอรเ์ซ็นต ์

• สามารถเลอืกสทีีใ่ชบ้น Market Map ได ้
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• แสดงหลักทรัพย ์Top 5 Gainer/Loser ได ้

 

ตวัอยา่งการแสดงหลักทรัพย ์Top 5 Gainer 

 

• สามารถแสดงขอ้มลู %Mkt.Cap, %Vol, %Val ใน Market Map ได ้

 

ตวัอยา่งการแสดง %Mkt.Cap โดยจะแสดงอยูใ่ตช้ ือ่ Industry ใน Market Map 

 

• ก าหนดใหแ้สดงชือ่ Industry/Sector/Stock เป็นตวัหนาได ้
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 สว่นแสดง Market Map และตารางขอ้มลู 

• Market Map จะแสดงตามรูปแบบทีเ่ลอืก แสดงชือ่และพืน้ทีข่อง Industry/Sector/Stock โดยเรยีงจาก 

มากไปนอ้ย, จากซา้ยไปขวา, จากบนลงลา่ง  

• สพีืน้หลงั = %Change (สเีขยีว-เพิม่ขึน้, สแีดง-ลดลง, สเีหลอืง-ไมเ่ปลีย่นแปลง) 

• แตล่ะพืน้ทีเ่มือ่เลือ่นเมาสไ์ปชี ้จะม ีTooltip แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ Last, Change, %Chg และ Volume 

เป็นตน้ 

 

 

• ดบัเบิล้คลกิ (Double-Click) ทีห่ลกัทรัพยใ์น Market Map จะเปิดหนา้จอ Finansia Order Level screen 

[7001] เพือ่แสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยนั์น้ ดงัรูป 
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3. Price and Volume Analysis [Screen No. 1403] 

หนา้จอแสดงรายการหลักทรัพยท์ีเ่กดิจากการน าผลลัพธ ์ (Result)  ขอ้มูลจากหนา้จอ [1400] Price Up/Down 
Analysis, [1401] Volume Outperform, [1402] Bid Offer Volume Outperform ณ เวลาเดยีวกันมาแสดง ซึง่จะชว่ยลด

ภาระในการเฝ้าหนา้จอ Ticker แบบเดมิๆ ใหก้ับนักลงทุน โดยสามารถเลอืกเงือ่นไขตามตอ้งการได ้เชน่ เลอืกหุน้ทีม่รีาคา
ปรับตัวขึน้ และปรมิาณการซือ้ขายก็ปรับตัวสงูขึน้ เมือ่ 5 นาททีีผ่่านมา หรือเลอืกหุน้ทีม่รีาคาขึน้ แต่จ านวนหุน้ลดลง หรือหุน้

ราคาลง แตม่จี านวนหุน้และจ านวนหุน้ฝ่ัง Bid เพิม่ โดยเทยีบเป็นนาท ีหรือจ านวนวันทีผ่่านมาไดโ้ดยขอ้มูลจะท าการอัปเดต 

(Update) ทกุๆ นาท ี 

 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 

 

 สามารถเลอืกรูปแบบการแสดงขอ้มลูของตลาดได ้โดยเลอืกดขูอ้มลูทัง้ตลาด (ALL) หรอืเลอืกเฉพาะทีอ่ยูใ่น SET  
หรอื MAI ดงันี ้

 สามารถเลอืกก าหนดเวลาในการเปรยีบเทยีบขอ้มลูไดด้งันี้ 

• Min(s) ago – เปรยีบเทยีบ ณ เวลาปัจจุบนั กับ เมือ่กีน่าททีีผ่่านมาได ้

• Day(s) ago – เปรยีบเทยีบ ณ วนัปัจจบุนั กบั เมือ่กีว่นัทีผ่า่นมาได ้
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 สามารถเลอืกเงือ่นไขการเปรยีบเทยีบไดต้ามตอ้งการ ดงันี้ 

 

• Price เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงของราคา 

- <Not use> : กรณีทีไ่มต่อ้งการเลอืกเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงของราคา 

- %Up : อตัราการเปลีย่นแปลงราคาเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัราคา Base 

- %Down : อตัราการเปลีย่นแปลงราคาลดลงเมือ่เทยีบกับราคา Base 

 

• Volume 

- <Not use> : กรณีทีไ่มต่อ้งการเลอืกเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้ 

- %Vol UP : อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั Base 

- Vol Up : ปรมิาณการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ Base 

- %Vol Down : อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ลดลงเมือ่เทยีบกบั Base 

- Vol Down : ปรมิาณการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ลดลงเมือ่เทยีบกบั Base 

 

• Bid/Offer 

- <Not use> : กรณีทีไ่มต่อ้งการเลอืกเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงจ านวน Bid/Offer 

- %Bid Vol Up : อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณเสนอซือ้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั Base 

- %Offer Vol Up : อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณเสนอขายเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั Base 

 

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume, Price และ Bid/Offer Vol Up ไดด้งันี้ 

 

 สว่นแสดงขอ้มลู 
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ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Flags ขอ้มลูการขึน้เครือ่งหมายของหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg % การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Base(HH:MM) 

Base(DD/MM) 

ราคา Base เมือ่กีน่าททีีผ่า่นมา 

ราคา Base เมือ่กีว่นัทีผ่่านมา 

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Chg(Base) การเปลีย่นแปลงของราคาปัจจุบนั กับ ราคาเมือ่กีน่าท/ี(วนั) ทีผ่่านมา (Last-Base) 

%Up 

%Down 

อตัราการเปลีย่นแปลงราคาเพิม่ขึน้ [Change(Base)/Base]x 100 

อตัราการเปลีย่นแปลงราคาลดลง [Change(Base)/Base]x 100 

Base Vol(HH:MM) 

Base Vol(DD/MM) 

ปรมิาณการซือ้ขายเมือ่กีน่าททีีผ่า่นมา 

ปรมิาณการซือ้ขายเมือ่กีว่นัทีผ่่านมา 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Vol Up 

Vol Down 

ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่พิม่ขึน้จาก Base (Volume - Base Vol) 

ปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลงจาก Base (Volume - Base Vol) 

%Vol Up 

%Vol Down 

อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการซือ้ขายทีเ่พิม่ขึน้จาก Base (Vol Up/Base Vol)x100 

อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลงจาก Base (Vol Down/Base Vol)x100 

Value (M) มลูคา่การซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ (หน่วย:ลา้นบาท) 

Base Bid Vol(HH:MM) 

Base Offer Vol(HH:MM) 

ปรมิาณการเสนอซือ้ทัง้หมด เมือ่กีน่าททีีผ่า่นมา 

ปรมิาณการเสนอขายทัง้หมด เมือ่กีน่าททีีผ่า่นมา 

Total Bid Vol 

Total Offer Vol 

ปรมิาณการเสนอซือ้ทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

ปรมิาณการเสนอขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Bid Vol Up 

Offer Vol Up 

ปรมิาณการเสนอซือ้ทีเ่พิม่ขึน้จาก Base (Total Bid Vol - Base Bid Vol) 

ปรมิาณการเสนอขายทีเ่พิม่ขึน้จาก Base (Total Offer Vol - Base Offer Vol) 

%Bid Vol Up 

 

%Offer Vol Up 

 

อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณเสนอซือ้ ทีเ่พิม่ขึน้จาก  

Base (Bid Vol Up/Base Bid Vol)x100 

อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณเสนอขาย ทีเ่พิม่ขึน้จาก  

Base (Offer Vol Up/Base Offer Vol)x100 

Buy Vol 

Sell Vol 

ปรมิาณการซือ้ทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

ปรมิาณการขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 
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Price Up/Down Analysis [Screen No. 1400] 
 

หนา้จอแสดงรายการหลกัทรัพยท์ีร่าคาปรับขึน้/ลดลง โดยสามารถเทยีบราคา ณ ปัจจุบัน กับราคาเมือ่กีน่าทหีรอื 

กีว่นัทีผ่่านมาได ้ 

 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 

 

 สามารถเลอืกรูปแบบการแสดงขอ้มลูได ้ดงันี้ 

• เลอืกแสดงขอ้มลูตามตลาดไดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), “SET”, “MAI” 

• เลอืกแสดงขอ้มลูราคาเปลีย่นแปลงไดร้ะหวา่ง “Change” กบั “%Chg” 

• เลอืกแสดงตามทศิทางการเปลีย่นแปลงของราคาไดร้ะหวา่ง “Up” กบั “Down” 

 สามารถเลอืกก าหนดเวลาในการเปรยีบเทยีบราคาได ้

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume และ Price ได ้ดงันี ้
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  เลอืกเพือ่แสดงหลักทรัพยท์ีม่รีาคาเทา่กับ Ceiling/Floor  

 สว่นแสดงขอ้มลู 

 

 

ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Flags ขอ้มลูการขึน้เครือ่งหมายของหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg % การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Base(HH:MM) ราคา Base เมือ่กีน่าท/ี(กีว่นั) ทีผ่่านมา 

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Chg(Base) การเปลีย่นแปลงของราคาปัจจุบนั กับ ราคาเมือ่กีน่าท/ีกีว่นัทีผ่า่นมา 

%Up อตัราการเปลีย่นแปลงราคาเพิม่ขึน้ {Change(Base)/Base Price} x 100 

%Down อตัราการเปลีย่นแปลงราคาลดลง {Change(Base)/Base Price} x 100 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Value (M) มลูคา่การซือ้ขาย (หน่วย:ลา้นบาท) 
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Volume Outperform [Screen No. 1401] 
 

หนา้จอแสดงรายการหลกัทรัพยท์ีม่ปีรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้หรอืลดลง โดยสามารถเทยีบปรมิาณการซือ้ขาย  

ณ ปัจจบุนักบั ปรมิาณการซือ้ขายเมือ่กีน่าทหีรอืกีว่นัทีผ่่านมาได ้
 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 

 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 

 

  แสดงขอ้มลูตามตลาดไดท้ัง้ “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), “SET”, “MAI” 

  แสดงขอ้มลูตามทีส่นใจได ้4 มมุมอง ดงันี้ 

• Vol Up – หลกัทรัพยท์ีม่จี านวนซือ้ขายเพิม่ขึน้สงูสดุจากกีน่าท/ีกีว่นักอ่นหนา้ 

• %Vol Up – หลกัทรัพยท์ีม่ ี% จ านวนซือ้ขายเพิม่ขึน้สงูสดุจากกีน่าท/ีกีว่นักอ่นหนา้ 

• Vol Down – หลกัทรัพยท์ีม่จี านวนซือ้ขายลดลงต า่สดุจากกีว่ันกอ่นหนา้ 

• % Vol Down – หลกัทรัพยท์ีม่ ี% จ านวนซือ้ขายลดลงต า่สดุจากกีว่นักอ่นหนา้ 

  สามารถเลอืกก าหนดเวลาในการเปรยีบเทยีบจ านวนซือ้ขายได ้

 

 

 



21 

 

 

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume และ Price ได ้ดงันี ้

 

 

 สว่นแสดงขอ้มลู 

 
 

 
ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg % การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Base Vol(HH:MM) ปรมิาณการซือ้ขายเมือ่กีน่าท/ี(กีว่นั) ทีผ่่านมา  

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Vol Up ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่พิม่ขึน้จาก Base (Volume - Base Volume) 

Vol Down ปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลงจาก Base (Volume - Base Volume) 

%Vol Up % การเปลีย่นแปลงปรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้ (Vol Up/Base Volume) x 100 

%Vol Down % การเปลีย่นแปลงปรมิาณการซือ้ขายลดลง (Vol Down/Base Volume) x 100 

Value (M) มลูคา่การซือ้ขาย (หน่วย:ลา้นบาท) 
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4. Volume Accumulated By Price [Screen No. 1601] 
 

หนา้จอส าหรับสแกน (Scan) หาหุน้ทีร่าคาปัจจุบันอยู่สงูหรอืต า่กวา่ชว่งราคาซือ้ขายทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายจ านวนมาก 

อยา่งมนัียส าคญั (Default > 50% เมือ่เทีย่บกบัปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด) ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด โดยสามารถเลอืกตัง้คา่ได ้

ทัง้ชว่งของราคา, Period และ %Concentration (ปรมิาณการซือ้ขายสะสม) ไดต้ามความตอ้งการ  

ซี่งจะช่วยใหนั้กลงทุนหาหุน้ที่ราคาปัจจุบันอยู่สูงหรือต ่ากว่าหรืออยู่ระหว่างช่วงราคาที่ซื้อขายกันมากที่สุด  

ตามคา่ทีส่ามารถก าหนดไดเ้องโดยงา่ย   

 

 

อธบิายหนา้จอ 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 

 

  แสดงขอ้มลูตามตลาดไดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), “SET”, “MAI” 

 สามารถก าหนดเงือ่นไขในการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงันี้ 

• Price Range – ก าหนดชว่งราคาทีต่อ้งการใหร้ะบบ แบง่เป็นกีช่ว่งราคา (Default =10 ชว่งราคา)   

• Period – เลอืกระยะเวลาในการน าปรมิาณซือ้ขายมาวเิคราะหข์อ้มลู (Default = 90 วนั) 

• %Concentration – สามารถคน้หาตาม % ปรมิาณการซือ้ขายสะสมในชว่งราคาที ่= x% ของ ปรมิาณการซือ้ขาย 

รวมทัง้หมดไดต้ามตอ้งการ (Default =50%) 
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 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type ได ้ดงันี้ 

 

 
 

 เลอืกแสดงขอ้มลูตามเงือ่นไขได ้4 มมุมอง ดงันี้ 

• ALL – แสดงหลักทรัพยท์ัง้หมดทีต่รงตามเงือ่นไขกรอบราคา, ระยะเวลา, และอตัราสว่นของปรมิาณซือ้ขาย 

ทีใ่หค้วามสนใจ 

• Between Price Range – แสดงรายชือ่หุน้ทีร่าคาปัจจุบนั (Last) 

อยูใ่นชว่งราคาทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหนาแน่นมากทีส่ดุตาม %Concentration 

• Over Price Range – แสดงรายชือ่หุน้ทีร่าคาปัจจบุนั (Last) 

อยู่สงูกวา่ชว่งราคาทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหนาแน่นมากทีส่ดุตาม %Concentration 

• Under Price Range – แสดงรายชือ่หุน้ทีร่าคาปัจจุบนั (Last) 

อยูต่ า่กวา่ชว่งราคาทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหนาแน่นมากทีส่ดุตาม %Concentration 

 

 สว่นแสดงขอ้มลู 
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ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg อตัราการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Value (M) มลูคา่การซือ้ขาย (หน่วย: ลา้นบาท) 

Start ราคาต า่สดุของกรอบราคา 

End ราคาสงูสดุของกรอบราคา 

Concent.Vol ปรมิาณการซือ้ขายสะสมทีอ่ยูใ่นกรอบราคานัน้ๆ 

%Concentration อตัราสว่นของปรมิาณการซือ้ขายในกรอบราคาตอ่ 

ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมดในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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5. Technical Chart [Screen No. 6000] 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 

- เมนู ‘Chart Type/Technical Indicator/Signal Search/Strength and Weakness/System Trading’ ถูกจัดวางอยู่

ทางซา้ยมอืของ Chart เพือ่ใหง้า่ยตอ่การเลอืกใช ้

- Chart โดยรวมไดม้กีารแสดงผลใหท้นัสมัย อา่นงา่ยและสบายตา เพือ่ชว่ยใหก้ารวเิคราะห ์Chart แมน่ย ายิง่ขึน้ 

- มกีารแสดงผลคา่ตวัเลขตา่งๆ รวมทัง้ขอ้มลูราคา Bid/Offer (Quote) บน Chart 

- Chart ถูกพัฒนาขึน้เพื่อเป็น Chart ส าหรับ System trading มฟัีงกช์ันต่างๆ ใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ Signal, 

Strength & Weakness นอกจากนียั้งสามารถเพิม่ฟังกช์นัอืน่ๆ นอกเหนอืจากการดเูพือ่การซือ้ขายอกีดว้ย  

- มฟัีงกช์นัทีช่ว่ยในการวเิคราะหแ์บบอัตโนมัต ิ เชน่ ‘automatic trend line, automatic pattern analysis, candle 

pattern analysis และ price change line analysis’ 

- ผูใ้ชส้ามารถเลอืกระหวา่งโหมดเปลีย่น Symbol change หรอื Symbol add เพือ่เปลีย่นโหมดการด ูChart หุน้แบบ 

รายตวัหรอื หลายๆตวัพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั  

- ฟังกช์นั ‘Automatic stock view/play’ ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดหูุน้หรอืดชันทีีส่นใจแบบ Auto play 

 

 
 
[6000] หนา้จอ Technical Chart สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 6 สว่น ซึง่ประกอบดว้ย 
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Top Menu Basic Quote 

สว่นของ Top menu จะแสดงชือ่หุน้หรอืดชันทีีต่อ้งการด ูโดยสามารถเลอืกดคูา่ชว่งเวลาตามชว่งเวลาทีต่อ้งการด ูเชน่ 
รายวนั/รายสปัดาห/์รายเดอืน/รายปี/รายนาท ีหรอืราย Tick ได ้

 
Basic Quote แสดงขอ้มูลพืน้ฐาน เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคาลา่สดุ, การเปลีย่นแปลงในรูปแบบของเปอรเ์ซ็นต,์ 

อตัรา turnover, ราคาเปิด, ราคาสงูสดุ, ราคาต า่สดุ 

 

1. กดปุ่ ม [▼] เพือ่แสดงประวตักิารเลอืกหุน้หรอืดชันีทีเ่คยเลอืกมาแสดง 

2. สามารถเลอืกชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงเป็นรายวนั/รายสปัดาห/์รายเดอืน/รายปี/รายนาท ีหรอืราย Tick 

3. สามารถเลอืกดวูันทีส่ ิน้สดุของ Chart ราคาโดยแสดงขอ้มูลแทง่เทยีนตามคา่เริม่ตน้ที่   600  แทง่ (Candle) หรอืกด

เลอืกปุ่ ม  

•  เพือ่เพิม่ขอ้มลูจ านวนแทง่เทยีนไปยังหนา้ Chart ในกรณีเลอืกแสดงขอ้มลูเป็นรายวนั  

หนา้ Chart จะโหลดมาครัง้ละ 600 แทง่ กรณีกดปุ่ มดงักลา่วจะเพิม่ขอ้มลูครัง้ละ 600 แทง่ 

•  เพือ่เพิม่ตวัชีว้ดัตา่งๆ (Indicator) ไปยังหนา้ Chart  

•  เมนูยอ่ยประกอบไปดว้ย บนัทกึ/เรยีก Chart ทีไ่ดบ้นัทกึไว ้, การเรยีกแถบเมนูหรอืหนา้จอตา่งๆ ขึน้มา 

 
 

•  เพือ่ตัง้คา่ภาพรวมหนา้จอ Chart  

•  สามารถเลอืก Chart ของวนัทีข่องแทง่เทยีนสดุทา้ยทีต่อ้งการใหแ้สดงโดยท าการกดเลอืก  

4. ขอ้มลูพืน้ฐานปัจจบุนัของหุน้ทีแ่สดงใน Chart เชน่ ราคาปัจจุบนั, Best Bid/Offer, Volume ฯลฯ 

5. ปุ่ มส าหรับเชือ่มโยงไปยังหนา้จอส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
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Left Menu  

 
 เมนูทางซา้ย ประกอบไปดว้ย 

 
- Chart Type: ส าหรับเลอืกรูปแบบการแสดงของ Chart ราคา 

ในลกัษณะตา่งๆ รวมถงึ Chart แทง่เทยีน 

- Technical Indicator: ส าหรับเลอืกเครือ่งมอืทางเทคนคิตา่งๆ 

ได ้เชน่ ‘Trend, Volatility, Momentum, Market Strength’ 

- Signal Search: บอกสญัญาณซือ้/ขาย ทีเ่กดิขึน้จาก Indicator 

- Strength/Weakness: บอกสญัญาณ Strength/Weakness 

จาก Technical Indicator ตา่งๆ 

- System Trading: ม ีsystem trading strategy 

ใหเ้ลอืกหลากหลาย จากเครือ่งมอืทางเทคนคิตา่งๆ 

※ เลอืกปุ่ ม  เพือ่ซอ่นเมนูทางดา้นซา้ย 
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Mini-Quote 

 
Mini-Quote เป็นฟังกช์นัทีแ่สดงราคาเสนอซือ้/ขาย 5 ระดับราคาของหลกัทรัพยบ์น Chart ท าการเปิดโดยการคลกิ 

 ทางดา้นมมุบนขวาเพือ่เปิดใหแ้สดง mini-quote หรอื กดเลอืก  บน Chart  

 

 

 
Bottom Menu  

 

แถบเมนูดา้นลา่ง ประกอบไปดว้ยแถบเวลา เพือ่เลือ่นปรับเปลีย่นชว่งเวลาของ Chart นอกจากนียั้งมฟัีงกช์นัอืน่  

ทีส่ามารถเลอืกใชไ้ดท้างดา้นลา่งของ Chart 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Scroll bar: เลือ่นแถบไปทางซา้ย/ขวาเพือ่ดขูอ้มลูกอ่นหนา้ 

เลือ่นซา้ยและขวาเพือ่ขยายกราฟเขา้หรอืออก 
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Tool Buttons 

 

 ‘Edit Chart Tool Buttons’ ปุ่ มเครือ่งมอืส าหรับเลอืกและแกไ้ขเครือ่งมอืของ Chart ทีต่อ้งการใหแ้สดง 

บนแถบ Tool Bottons 

 ‘Chart Settings’ ส าหรับก าหนดรูปแบบการแสดงผล Chart, ส ีและฟังกช์นัตา่งๆ สามารถตัง้คา่ไดบ้นหนา้ตา่ง 

 ‘Add/Change Indicator’ - ส าหรับเลอืกใชง้าน Technical Indicator ตา่งๆ  

 แสดงขอ้มลูแทง่เทยีน วนัที ่และเวลาสามารถดไูดโ้ดยเลือ่นเมาสไ์ปยังแตล่ะแทง่ 

 เลอืกปุ่ ม ‘Screen Max/Min Setting’ เพือ่ตัง้คา่สงูสดุ/ต า่สดุ ทีแ่สดงบน Chart 

 คลกิปุ่ มดงักลา่วเพือ่แสดงเสน้แนวตัง้ แนวนอน บรเิวณทีเ่มาสช์ีอ้ยูบ่น Chart พรอ้มขอ้มลูตา่งๆ  

 สามารถขยายไดโ้ดยเลอืกปุ่ มแวน่ขยายและเลือ่นเมาสไ์ปตรงทีต่อ้งการขยาย 

 คลกิปุ่ ม ‘Zoom Out/Zoom In’ เพือ่ขยาย Chart 

 
 

Data Table 

ขอ้มลูรายวนัของหลกัทรัพยถ์กูแสดงบน Chart ขอ้มลู quote ตา่งๆ เชน่ ราคาเปิด, ราคาสงูสดุ, ราคาต า่สดุ และ 

ราคาปิด รายละเอยีดเครือ่งมอืเทคนคิตา่งๆ 

 

 
 

เลอืกปุ่ มดงักลา่วหลงัจากเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการบนัทกึ สามารถบนัทกึแบบรายวนัหรอืรายชัว่โมง 

 

  เลอืกปุ่ มดงักลา่วเพือ่ปิดตารางขอ้มลู 

  

ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกใชง้านแถบเมนูตา่งๆ  
โดยเมือ่กดเลอืกใชง้านเมนูใด จะปรากฏ 
เครือ่งหมายถกูบรเิวณดา้นหนา้ของแถบเมนูนัน้ 
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Chart Toolbar 

แถบเครือ่งมอืดังกลา่วชว่ยอ านวยความสะดวกใหเ้ขา้ถงึเครือ่งมอืส าหรับการวเิคราะห ์ Chart เครือ่งมอืวเิคราะหต์า่งๆ 

สามารถใชเ้พือ่วาดเสน้แนวโนม้ ดขูอ้มลูและรูปแบบของ Chart แทง่เทยีน โดย Toolbar ดงักลา่ว สามารถเลอืกวางไวด้า้นขา้ง 

หรอืดา้นลา่งของหนา้จอ Chart ได ้

คลกิ  เพื่อเปิดหนา้ตา่ง ‘Edit Chart Tools’ ซึง่สามารถเลอืกไอคอนต่างๆ ได ้เชน่ ‘Chart Settings/Analysis 

Tools/Chart Type’ 

 
[[ - Chart Settings -]] เครือ่งมอืส าหรบัการต ัง้คา่ Chart 

 
Switch เลอืกปุ่ มนีเ้พือ่สลบัจากแถบ Toolbar 1 ไปยังแถบ Toolbar 2 

 
Edit Chart Tools เมือ่เลอืกปุ่ มนี ้หนา้ตา่งแกไ้ขแถบเครือ่งมอืจะปรากฏขึน้ ใชเ้พือ่เพิม่, ลบและแกไ้ขแถบ 

Toolbar 1 และแถบ Toolbar 2 ตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

 
Return to Basic 

Chart 

เมือ่คลกิปุ่ มนี้ Chart จะถกูแสดงเป็นคา่เริม่ตน้ การตัง้คา่เริม่ตน้ประกอบดว้ย Chart ราคาเสน้

เฉลีย่ 5 เสน้และปรมิาณการซือ้ขาย 

 
Chart Settings เป็นการตัง้คา่รูปแบบการแสดงของ Chart และภาพรวมของหนา้ Chart 

 
Chart Type 

Setting 

เป็นการตัง้ Price Chart โดยสามารถก าหนดคณุสมบตัแิละรูปแบบของ Price Chart ได ้

 
Add/Change 

Indicator 

เลอืกและแกไ้ขเครือ่งมอื Indicator จากรายการเพือ่เพิม่ใน Windows ดา้นลา่งของ Chart  

 
Add/Change 

Signal Search 

เลอืกและแกไ้ข Signal/Search Condition ทีร่ะบบก าหนดใหต้ามความตอ้งการ 

 
Add Trading 

Strategy 

เลอืกและแกไ้ข System Trading Strategy ทีร่ะบบก าหนดใหต้ามความตอ้งการ 

 
Add 

Strength/Weakn

ess 

เลอืกเงือ่นไข Strength/Weakness โดยจะแสดงผลในรูปแบบสพีืน้หลงั  

 
Expression 

Manager 

ผูใ้ชส้ามารถสรา้ง Formula เป็นของตวัเองได ้โดยสามารถรวม Indicators, Signals, 

System Trading, Strength/Weakness แต ่Indicator ตา่งๆ ทีเ่ป็นคา่ของระบบ  

ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 Magnifier Chart สามารถขยายไดโ้ดยเลอืกปุ่ มแวน่ขยายและเลือ่นเมาสไ์ปตรงทีต่อ้งการขยาย 

 
Automatic Trend 

Line 

จะท าการตเีสน้ Trend Line ใหแ้บบอตัโนมัต ิ 

 
Automatic 

Pattern Analysis 

เลอืกปุ่ มนี ้เพือ่วเิคราะหร์ูปแบบ Chart โดยอตัโนมัต ิรูปแบบประกอบดว้ย 

- Head and Shoulders Top/Bottom 

- Double Top/Bottom 

- Symmetrical/Upward/Downward Triangle 

 
Candle Pattern 

Analysis 

เลอืกปุ่ มนี ้เพือ่วเิคราะหร์ูปแบบแทง่เทยีนบน Chart เมือ่น าตัวชีเ้มาสไ์วบ้นลกูศร 

เพือ่แสดงวนัทีแ่ละชือ่รูปแบบ คลกิ 2 ครัง้ ทีล่กูศรเพือ่แสดงหนา้ตา่งรูปแบบแทง่เทยีน 

ประกอบดว้ย Chart และขอ้มูล 

 
Track Data 

Value 

คา่ตวัเลขจะแสดงในหนา้ตา่งขอ้มลูตามการเคลือ่นไหวของเมาส ์

 
Show Data Table ขอ้มลูตา่งๆ จะแสดงในรูปแบบของตารางบนหนา้ตา่งป็อบอพั และสามารถ Save ได ้ 
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Show Data Grid ขอ้มลูตา่งๆ จะแสดงในรูปแบบตารางตอ่ทา้ย Chart และสามารถ Save ขอ้มลูได ้ 

 
Base Line 

Setting 

คา่ทีต่อ้งการใหแ้สดงในรูปแบบของเสน้บน Chart อาท ิ 

Today: Open, High, low, Close, Ceiling, Floor  

Prev.Day: Open, High, Low, Close หรอื  

Demark/Pivot: เสน้แนวรับแนวตา้นจากสตูร Demark/Pivot  

 
System 

Optimization 

เป็นการท า Back-test ผา่นการเลอืก Indicator หรอื Strategy ทีต่อ้งการเพือ่ดวูา่ Indicator 

หรอื Strategy ไหนเหมาะกบัหุน้ตวันัน้หรอืไม่ 

 
Variable 

Optimization 

หลงัจากทีท่ราบวา่ Indicator ไหนเหมาะสมกบัหุน้ตัวนัน้แลว้ ระบบเปิดใหผู้ใ้ช ้Adjust  

คา่ Parameter ของ Indicator หรอื Strategy ทีเ่ลอืกไว ้และท าการ Run Back-test ไดอ้กี

ตามคา่ที ่Adjust ใหม ่ 

 
 

[[ - Analysis Tools -]] เครือ่งมอืส าหรบัวเิคราะห ์Chart 

 
Cancel Trend Line 

Creation 

เป็นการยกเลกิจากโหมดการตเีสน้ Trend Line โดยจะเปลีย่นจากรูปเสน้แนวโนม้เป็นลกูศร 

 
Linear Trend Line ใชส้ าหรับตเีสน้ Trend Line เพือ่ดแูนวโนม้ของการเคลือ่นไหวราคา 

 
Parallel Line ใชค้ดัลอก (Copy) เสน้ Trend Line เดมิออกมาเป็นเสน้คูข่นาน  

 
Fibonacci Arc ท าหนา้ทีส่รา้งเสน้ Fibonacci Arc โดยลากจากจดุทีผู่ใ้ชเ้ลอืก (จดุสงูหรอืจุดต า่) ทีต่อ้งการ

และเลือ่นไปทีจ่ดุอืน่ (จดุต า่หรอืจดุสงู) เพือ่สรา้งเสน้โคง้ เพือ่ชว่ยวเิคราะหแ์นวโนม้,  

แนวตา้น, แนวรับ และท านายการปรับตัวของราคาหุน้ 

 
Fibonacci Fan 

Line 

เสน้ Fibonacci Fan Line สามารถลากจดุทีผู่ใ้ชเ้ลอืกจดุต า่หรอืจดุสงูเพือ่สรา้งเสน้ 

Fibonacci ในรูปแบบของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก ทีอ่ตัราสว่น 23.6, 38.2, 50 และ 61.8 

แนวโนม้การวเิคราะหจ์ะขึน้อยู่กบัต าแหน่งของสว่นโคง้และราคาหลกัทรัพย,์ แนวตา้น, 

แนวรับ 

 
Fibonacci Time 

Zone 

Fibonacci Time Zone จะถกูแสดงโดยใช ้Fibonacci sequence 

 
Fibonacci 

Retracement 

Fibonacci Retracement ลากจากจดุทีผู่ใ้ชเ้ลอืกและเลือ่นไปยังจดุทีต่อ้งการ (จดุสงูหรอื 
จดุต า่) เพือ่สรา้งเสน้เพือ่ใชค้ านวณราคาเป้าหมาย (หรอืจดุสงูหรอืจดุต า่) Fibonacci ฟังกช์นั

นีส้ามารถระบคุา่ที ่23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% 

 
Automatic Tirone 

lines 

Tirone Line เป็นกลุม่ของเสน้แนวนอนทีใ่ชใ้นการระบแุนวตา้นและแนวรับ สามารถสรา้ง  
โดยใชว้ธิ ีMidpoint 1/3-2/3 จะชว่ยใหผู้ใ้ชห้าจดุแนวตา้นและแนวรับไดโ้ดยอาศัยราคา 

ในชว่งเวลานัน้ 

 
Automatic 

Quadrant Lines 

เป็นกลุม่ของเสน้แนวนอนทีแ่บง่ราคาสงูสดุและต า่สดุออกเป็น 4 สว่น ถกูสรา้งขึน้เพือ่ชว่ย 

ในการพจิารณาการเคลือ่นไหวของราคาโดย Quadrant Line จะชว่ยใหเ้ห็นคา่สงูสดุ, ต า่สดุ 

และราคาเฉลีย่ของแตล่ะชว่งเวลา 

 

Tirone Lines สามารถเพิม่ Tirone Lines  

 
Quadrant Lines สามารถเพิม่ Quadrant Lines 

 
Linear Regression 

Line 

ลากเสน้เชือ่มตอ่จุดสงูและจดุต า่ทีส่รา้งขึน้บน Chart เสน้คา่กลางจะปรากฏขึน้ภายในพืน้ที ่

เชือ่มตอ่ เสน้คา่กลางนีแ้สดงถงึแนวโนม้ของราคา  

 
Linear Regression 

Channel 

ลากเสน้เชือ่มตอ่จุดสงูและจดุต า่บน Chart เสน้ขนานสามเสน้ในพืน้ทีท่ีเ่ช ือ่มตอ่จะแสดง 

เป็นชอ่ง 3 เสน้ เสน้บนสดุคอืเสน้แนวตา้น เสน้ลา่งสดุคอืเสน้แนวรับ และเสน้ตรงกลาง 

คอืเสน้แนวโนม้ 

http://socialintegrated.com/stock-support-resist
http://socialintegrated.com/stock-support-resist
http://socialintegrated.com/stock-price-fields
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Support and 

Resistance Lines 

เพิม่เสน้แนวรับแนวตา้น 

 
Cycle Line เพิม่ Cycle Line 

 
Gann Angle เพิม่ Gann Angle 

 
Retracement  

Percentage 

เพิม่ Adjusted Percentile 

 
Andrew’s 

Pitchfork 

Andrew’s Pitchfork ประกอบไปดว้ยเสน้ขนาน 3 เสน้ แนวโนม้แบบขนาน จดุสองจดุทาง 

ดา้นขวาแสดงแนวรับแนวตา้น เมือ่จดุตรงกลางเป็นเสน้แนวโนม้ โดยเริม่วาดจากจดุต า่สดุ 
Point 1 กอ่น แลว้ไปทีจ่ดุสงูสดุ Point 2 และจดุ Point 3 เป็นจดุต า่สดุทีร่องจาก Point 1 

 
Elliott Wave Line Elliott Wave จะถกูแสดงบรเิวณ Chart ลากจดุ Point 1 -> Point 2 -> Point 3  

เมือ่ดบัเบิล้คลกิทีเ่สน้ ผูใ้ชส้ามารถตัง้คา่ Wave ตา่งๆ ของเสน้ได ้

 
Cross Lines เพิม่ Cross Lines 

 
Delete Trend Line เลอืกเพือ่ลบเสน้แนวโนม้ทีเ่พิม่ลา่สดุ 

 
Delete All Trend 

Lines 

เลอืกเพือ่ลบเสน้แนวโนม้ทกุเสน้ 

 
Horizontal Line เพิม่เสน้แนวนอน 

 
Vertical Line เพิม่เสน้แนวตัง้ 

 
Rectangle เพิม่การวาดสีเ่หลีย่มเพือ่เนน้สว่นใน Chart  

 
Ellipse การเพิม่วงรเีพือ่เนน้ 

 
Speed Resistance 

Fan Lines 

เป็นวธิคีดิทีจ่ะขยายเสน้ Fibonacci โดยลากจากจุดสงูหรอืจดุต า่ไปทีจ่ดุอืน่ (จดุต า่หรอื 

จดุสงู) เพือ่สรา้ง Fan Line สรา้งสามเหลีย่มมมุฉากทีส่มมาตรกบัอกีเสน้หนึง่โดยใชเ้สน้ที ่

เชือ่มตอ่ทีศ่นูยก์ลาง แตล่ะรูปสามเหลีย่มมมุฉากสามารถวเิคราะหใ์นลกัษณะเดยีวกบัเสน้ 

Fibonacci 

 
Speed Resistance 

Arc 

สว่นโคง้ตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานวา่การปรับขึน้หรอืลงของราคาหลักทรัพยส์ามารถปรับไดโ้ดย 

อตัราสว่น Fibonacci 

 
Gann fan Gann fan ถกูเพิม่โดยการเลอืกจดุบน Chart การเลอืกมมุ ลากและวางเมาส ์Gann fan  

ถกูออกแบบขึน้จากความสมัพันธร์ะหวา่งเวลาและราคาแสดงมมุ 9 มมุ โดยมมุทัง้ 9 

ประกอบดว้ย 1 × 8 (82.5 องศา) 1 × 4 (75 องศา) 1 × 3 (71.25 องศา) 1 × 2 (63.75 

องศา) 1 × 1 (45 องศา: วางไวต้รงกลางจดุลากและวางจะกลายเป็นต าแหน่ง 45 องศา)  

2 × 1 (26.25 องศา) 3 × 1 (18.75 องศา) 4 × 1 (15 องศา) 8 × 1 (7.5 องศา) มมุที่

มากกวา่ 45 องศาแสดงถงึ Bull Market และมมุทีน่อ้ยกวา่แสดงถงึ Bear Market ซึง่บอก

แนวรับ แนวตา้น แนวโนม้จะมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่ออกจากมุมนี้ 

 
Textbox เพิม่ขอ้ความทีต่อ้งการระบลุงใน Chart 

 
Gann line เพิม่ Gann line 

 
Price Change Line เมือ่มกีารเลอืกพืน้ทีบ่น Chart เกดิขึน้ ฟังกช์นันีจ้ะค านวณขอ้มลูราคาของ Chart และแสดง 

ขอ้มลู เชน่ จ านวนของแทง่เทยีน ราคาเฉลีย่ การเปลีย่นแปลงในรูปแบบเปอรเ์ซ็นต ์

 
Pencil เลอืกเพือ่วาดเสน้ 

 
Insert Figure เลอืกเพือ่เพิม่ขอ้ความและไอคอนตา่งๆ 
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Manage Chart (Save)  

 
1. ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกปุ่ มบรเิวณมมุบนขวาของหนา้จอ เพือ่ตัง้คา่การแสดงหนา้จอ Chart เพิม่เตมิ ไดต้ามความ 

ตอ้งการ  

 

ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกบนัทกึหรอืลบ Chart ไดต้ามตอ้งการ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการบนัทกึ Chart จะสามารถเรยีกดขูอ้มลู 

ไดส้ะดวกขึน้ในครัง้ถัดไป โดยไมต่อ้งตัง้คา่ Chart ใหมอ่กีครัง้  

 

Save: กดปุ่ ม  เพือ่เปิดหนา้ตา่ง Chart Frame Save/Delete จากนัน้ตัง้คา่ชือ่ Chart และกดปุ่ ม Add 

Delete: กดเลอืกรายการ Chart ทีต่อ้งการลบ จากหนา้ตา่ง Chart Frame Save/Delete และกดปุ่ ม Delete 

Change name: เลอืกรายการ Chart ทีต่อ้งการแกไ้ขชือ่ จากนัน้ระบชุือ่ทีต่อ้งการแกไ้ขและกดปุ่ ม Change name 

  

ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกใชง้านแถบเมนูตา่งๆ  
โดยเมือ่กดเลอืกใชง้านเมนูใด จะปรากฏ 

เครือ่งหมายถกูบรเิวณดา้นหนา้ของแถบเมนูนัน้ 
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2. Edit Chart Tool 

บรเิวณดา้นมมุบนขวาของหนา้จอ แสดงแถบเครือ่งมอืตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์Chart โดยผูใ้ชง้านสามารถ  

กดเลอืก  บรเิวณดา้นบนของแถบเครือ่งมอื เพือ่ตัง้คา่เพิม่เตมิ 

 

 

 

 
ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกเครือ่งมอืใน Chart Action, Analysis Tool หรอื Chart Type ทีต่อ้งการใหป้รากฏบนแถบเครือ่งมอืไดต้าม 

ความตอ้งการ โดยการกดดับเบิล้คลกิทีเ่ครือ่งมอื หรอืกดเลอืก  เพือ่เพิม่รายการเครือ่งมอื 

 
 

สามารถเลอืกดแูถบรายการเครือ่งมอืได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก ่Chart Toolbar 1 และ Chart Toolbar 2 ซึง่ท าใหง้า่ยตอ่การเลอืก 

ใชง้านเครือ่งมอืมากยิง่ขึน้ ในกรณีทีต่อ้งการลบรายการเครือ่งมอืใด กดเลอืกเครือ่งมอืนัน้และกดปุ่ ม  เพือ่ลบรายการนัน้ 

หรอืกดปุ่ ม  เพือ่ลบรายการทัง้หมด  

 

※Order of chart toolbar 

สามารถเลอืกรายการและกดปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่ล าดับการแสดงแถบเครือ่งมอื 
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3. Add Indicator/Overlap/Change 

กดคลกิขวาบรเิวณ Chart เพือ่ Add/Overlap/Change Indicator  

 
Add Indicator: เพิม่ชอ่ง Indicator บรเิวณดา้นลา่ง Chart  

Overlap Indicator: เพิม่ Indicator ซอ้นบนบรเิวณ Chart  

Change Indicator: แกไ้ข Indicator  

 

วธิกีาร Add/Overlap Indicator 

คลกิขวาบรเิวณพืน้ที ่Chart เพือ่ Add/Overlap/Change Indicator   

 

 

 

กด เลอืก Indicator ทีต่อ้งการเพิม่หรอืแกไ้ขจากรายการ หรอืคน้หา Indicator ใน ‘Search’ โดยตรง 

 กด ปุ่ ม Apply  

 การแสดงขอ้มลูบนหนา้จอจะเปลีย่นแปลงไปตามการเลอืกใชง้าน Added/Overlapped/Changed Indicator 
 

แสดงรายการ 
Added/Overlapped/Changed Indicator 

 

คน้หา Indicator 
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<Add Indicator> 

 

 

<Overlap Indicator> 
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<Change Indicator> 

 

กรณีทีเ่ลอืก Overlap Indicator ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่เลอืกพืน้ทีท่ีต่อ้งการใหแ้สดงคา่ของ Indicator ทีท่ าการเพิม่เตมิ 

เขา้มาใหอ้ยู่สว่นใดของ Chart ไดต้ามความตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม Confirm เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง 
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4. การตัง้คา่ Chart ราคาทัว่ไป 

(1) Chart property settings (การตัง้คา่) Chart ราคา 

Chart ราคาสามารถก าหนดคา่ไดเ้พือ่จัดเรยีงฟังกช์นัและขอ้มูลตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูใ้ชส้ามารถดกูารเปลีย่นแปลง

ของราคาและขอ้มูลทีส่ าคญัผา่น Chart ราคาได ้

  

Margin settings 

ส าหรับก าหนดพืน้ทีว่า่งทางดา้นขวาของ Chart ราคาถกูเวน้ไวเ้พือ่วาดเสน้แนวโนม้หรอืเพิม่ขอ้ความราคาทีค่าดการณ์ 
ของหลกัทรัพย ์

Price/Candle Chart Setting 

ส าหรับเลอืกวา่จะให ้Chart แสดงผล Diluted Adjustment, แสดงอตัราการ Diluted, ราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้, 

รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของราคาปัจจบุนัเทยีบกับราคาปิด (%) หรอืราคาสงูสดุ/ต า่สดุ ฯลฯ 

** Diluted Adjustment: เชน่ การจ่ายปันผลเป็นหุน้, หุน้เพิม่ทนุ, การเพิม่/ลดราคาพาร ์ราคาหุน้จะถูกปรับโดย
ค านวณจากการเปลีย่นแปลงของปรมิาณของหุน้ 
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Common Display Setting 

 

 

 

เลอืกรายการทีต่อ้งการแสดงผลเพิม่เตมิ เชน่ ชือ่ของ Indicator ทีใ่ชใ้นหนา้ Chart ปัจจบุนั, คา่ของ Indicator, 

การเปลีย่นคา่จากแกน Y จากแสดงราคา เป็นคา่รอ้ยละ (%) โดยเทยีบจากราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้ 
 

เลอืกวธิทีีต่อ้งการแสดงบน Chart ราคา เชน่ แทง่เทยีนทีร่าคาสงูทีส่ดุ/ต า่ทีส่ดุ, เตมิสใีนแทง่แสดงปรมิาณซือ้ขาย 

 
เป็นการตัง้คา่อืน่ๆ เชน่ Tooltip Type แสดงผลขอ้มลูตา่งๆ ของแทง่ Chart นัน้โดยเลอืกไดว้า่จะ ซอ่น/แสดงอัตโนมัต/ิ 

แสดงผลเมือ่คลกิทีแ่ทง่ Chart และตัง้คา่แสดง Cross Line โดยตัง้คา่ใหแ้สดงตลอดเวลาหรอืแสดงเมือ่คลกิบนหนา้ 
Chart 

 

 
 

※Indicator Value/Rate Chart 

เลอืก ‘Indicator Value’ เพือ่แสดงคา่ตา่งๆ ของ Indicator รวมถงึการเคลือ่นไหวเสน้เฉลีย่ของราคาหลกัทรัพยแ์ละปรมิาณ 

เลอืก Rate Chart เพือ่เปลีย่นคา่แกน Y จากแสดงราคาเป็นแสดงอตัราการเปลีย่นแปลงเป็น % (Rate Scale) โดยอา้งองิจาก 
ณ ปัจจุบนัเทยีบกบัราคาปิดวนักอ่นหนา้ ตามแนวแกน Y 
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สามารถเลอืกสไตล ์Chart ราคาทีต่อ้งการดไูด ้5 แบบ ไดแ้ก ่‘Default Style/Empty Candle Style/Fill Candle 

Style/Black Style/White Style’ ดงัรูปดา้นลา่ง 
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(2) Chart screen settings (การตัง้คา่หนา้จอ) Chart ราคา 

การตัง้คา่หนา้จอสามารถก าหนดสพีืน้หลงั, ประเภท, สขีองเสน้ตา่งๆ, สขีองตัวอักษรและขนาดของแตล่ะพืน้ทีโ่ดยการแบง่ 

Chart เป็น ‘Chart area’, ‘Scale area’, ‘Basic font’  

 

 

เลอืกปุ่ ม [▼] ของแตล่ะรายการเพือ่ตัง้คา่ส ีและรูปแบบเสน้  
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Color setting 

 

 

เลอืกปุ่ ม [▼] เพือ่เปิดตารางส ี

กดเลอืก 2 ครัง้เพือ่เลอืกส ีหากตอ้งการสอีืน่ สามารถกด ‘More colors’ 

สามารถเลอืกสไีดใ้นแถบ ‘Standard’ และสามารถตัง้คา่สเีองไดใ้นแถบ ‘User Define’ 
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5. Chart Setting  

 

(1) Magnifier 

คลกิขวาและเลอืกฟังกช์นั แวน่ขยาย (Magnifier) เพือ่ขยายแทง่เทยีนของราคาหลักทรัพยท์ีต่ าแหน่งของเคอรเ์ซอร ์ 

หากตอ้งการยกเลกิใหก้ดเลอืกเมาสข์วาและยกเลกิการเลอืกฟังกช์นัแวน่ขยาย 

 
 

(2) Track Data Values 

คลกิและเลอืก ‘Track Data Values’ เพือ่เปิดหนา้ตา่งบน Chart ราคา ซึง่หนา้ตา่งนีจ้ะดขูอ้มลูราคาเปิด/ปิด/สงูสดุ/ต า่สดุ, 

Indicator และปรมิาณการซือ้ขาย ของแทง่เทยีนนัน้ๆ ทัง้วนัทีแ่ละราคาทีต่ าแหน่งของเคอรเ์ซอร ์หากตอ้งการยกเลกิใหค้ลกิ 
และยกเลกิการเลอืก 'Track Data Values' 
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(3) Data Values Window 

คลกิและเลอืก ‘Data Values Window’ เพือ่เปิดหนา้ตา่งขอ้มลูใน Chart ราคา หนา้ตา่งนี้จะดขูอ้มูลราคารายวนัของ 

หลกัทรัพย ์(ราคาเปิด/ปิด/สงูสดุ/ต า่สดุ และ Indicator) นอกจากนี้ ขอ้มลูยังสามารถคดัลอกไปยัง Excel หรอื Clipboard  

เพือ่สรา้งฐานขอ้มลู 
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(4) Data Grid 

คลกิและเลอืก ‘Data Grid’ เพือ่สรา้งตารางขอ้มลูทีด่า้นลา่งของ Chart ราคาและดขูอ้มลูราคารายวนั (ราคาเปิด/ปิด/สงูสดุ/ 

ต า่สดุ และคา่ของ Indicator ทีเ่ลอืก) ความแตกตา่งจากหนา้ตา่ง Data Values คอืตารางขอ้มลูไมส่ามารถคดัลอกขอ้มูลได ้ท า

ไดเ้พยีงบนัทกึขอ้มูลเป็นไฟล ์ Excel (xls.) ซึง่ตารางขอ้มลูสามารถดขูอ้มูลราคารายวนัในขณะทีด่ ูChart ราคาในเวลาเดยีวกนั 

จะชว่ยใหส้ามารถวเิคราะห ์Chart ไดอ้ย่างสะดวกและละเอยีดมากขึน้ 
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การใชง้านChart  

 
Drag & Drop 

ฟังกช์นั Drag & Drop ใชเ้พือ่ ‘Chart Zoom’ และ ‘Overlap Indicator’ 

(1) Chart Zoom  

ลากเมาสจ์ากจดุเริม่ตน้ถงึจดุสิน้สดุของสว่นทีจ่ะขยายใน Chart ราคา โดย 

ลากจากซา้ยไปขวา เพือ่ขยายเขา้ในสว่นทีเ่ลอืก  

ลากจากขวาไปซา้ย เพือ่แสดง Chart ราคาทัง้หมด  

คลกิ 2 คร ัง้ ที ่Chart ราคาเพือ่กลบัไปยังขนาดหนา้จอกอ่นหนา้นี้ 
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(2) Overlap Indicator  

เป็นการรวม Indicator หลายๆ ตวัไวใ้นบรเิวณ Chart ราคาอันเดยีวกนั  
 

เลอืก Indicator มากกวา่ 2 อันใน Chart ราคา 

 

 

กดเมาสซ์า้ยบน Indicator ทีต่อ้งการน าไปไวใ้นกรอบเดยีวกัน จากนัน้ลากและวางลงบน Indicator อืน่ สามารถลาก 

วางทับไวบ้น Indicator หรอื Chart ราคาได ้ 
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เลอืกวธิกีารแสดงคา่ของ Indicator ทีท่ าการลากเขา้มาเพิม่เตมิใน Chart ราคาหรอื Indicator ในหนา้ตา่ง ‘Y axis show’ 

และเลอืกปุ่ ม ‘Confirm’  

 

ตวัอยา่งการน า Indicator RSI รวม Chart ราคาแบบแทง่เทยีน โดยใหค้า่ของ RSI อยูท่างซา้ยของแกน Y และราคาของหุน้ 

อยู่ทางขวาของแกน Y 
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Indicator 2 ตวั จะถกูแสดงในบรเิวณเดยีวกนั โดยทีส่ขีองเสน้ Indicator กบัคา่ของ Indicator จะเป็นสเีดยีวกนั 

 

 

Automatic Trend Line 
ฟังกช์นัเสน้แนวโนม้ (Trend Line) อตัโนมัต ิเป็นฟังกช์นัทีว่าดเสน้แนวโนม้โดยอัตโนมัต ิโดยการวเิคราะหแ์นวโนม้ 

ตามชว่งเวลาทีผู่ใ้ชเ้ลอืกโดยมเีสน้แนวโนม้ สามารถสรา้งเสน้แนวโนม้ไดพ้รอ้มๆ กนัสามระยะเวลาประกอบไปดว้ย 

ระยะสัน้/ระยะกลาง/ระยะยาว  

โดยผูใ้ชต้อ้งก าหนดวนัของแตล่ะชว่งทีต่อ้งการฟังกช์นัดงักลา่วตเีสน้ใหอ้ตัโนมัต ิซึง่จะชว่ยขจัดขอ้ผดิพลาดและความ 

ไมถ่กูตอ้งของเสน้แนวโนม้ทีว่าดโดยนักลงทนุเอง และชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถพจิารณาเสน้ Chart ไดอ้ย่างแมน่ย ามากขึน้ 
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เลอืกปุ่ ม  ในแถบเครือ่งมอืทางดา้นขวา หรอื คลกิขวาทีเ่มาส ์เลอืก ‘Automatic Trend Lines’ เพือ่สรา้งเสน้ 

แนวโนม้อัตโนมัต ิ

 

 

หนา้ตา่ง ‘Set auto trend line’ จะปรากฏขึน้ เลอืกระยะของเสน้แนวโนม้, จ านวนแทง่เทยีนและสขีองเสน้แนวโนม้ 

อตัโนมัตแิละกด ‘Confirm’ 

 

Trendline: เลอืกเสน้แนวโนม้ ซึง่สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 เสน้ 

Color: เลอืกปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกสขีองเสน้แนวโนม้ 

การยกเลกิฟังกช์นั สามารถท าไดโ้ดยกดปุ่ ม  บนแถบเครือ่งมอื หรอืคลกิขวาทีเ่มาสบ์น Chart ราคาและน าเครือ่งหมายหนา้ 

‘Automatic Trend Lines’ ออกเพือ่ลบเสน้แนวโนม้ทีว่าดไว ้
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Chart ราคาแสดงเสน้แนวโนม้อตัโนมัตทิีเ่ลอืก 

 
 
 

Automatic Pattern Analysis 

การวเิคราะหร์ูปแบบของ Chart ราคาทางเทคนคิ โดยสมมตฐิานวา่ราคาหุน้จะมกีารเปลีย่นแปลงแบบเดยีวกับในอดตีทีผ่่านมา 

ซึง่การวเิคราะหร์ูปแบบ Chart ราคาเป็นหนึง่ในวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการอธบิายความเคลือ่นไหวของราคา 

เลอืกปุ่ ม  ทีท่างดา้นขวาของหนา้จอเพือ่สรา้งการวเิคราะหร์ูปแบบโดยอัตโนมัต ิหรอืคลกิขวาทีเ่มาสท์ีบ่น Chart  

ราคาและเลอืก ‘Automatic Pattern Analysis’ 
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รูปแบบของแทง่เทยีนของราคาจะถกูวเิคราะหโ์ดยอัตโนมัต ิรูปแบบทีร่องรับประกอบไปดว้ยรูปแบบดงัตอ่ไปนี้ 

- Head and Shoulders Top/Bottom 

- Double Top/Bottom 

- Symmetrical/Upward/Downward Triangle  

 
 
Candle Pattern Analysis 

 

การวเิคราะหร์ูปแบบแทง่เทยีน ถอืเป็นสว่นส าคญัของการลงทนุในหลกัทรัพย ์ซึง่ในความเป็นจรงินักลงทนุ 

จ านวนมากเริม่เรยีนรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิดว้ยการวเิคราะหร์ูปแบบแทง่เทยีน ซึง่รูปแบบแทง่เทยีนก็มหีลากหลาย เกดิจาก 

การขึน้, ลง, ไมเ่ปลีย่นแปลงของราคา 

 

เลอืกปุ่ ม  บนแถบเครือ่งมอืทางดา้นขวาของหนา้จอหรอื คลกิขวาทีเ่มาสบ์น Chart ราคาและเลอืก ‘Candle Pattern 

Analysis’ 
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รูปแบบแทง่เทยีนจะถกูแสดงบน Chart ราคาโดยแสดงสญัลักษณ์ลกูศร โดยสามารถกดดบัเบิล้คลกิ 2 ครัง้ตรงรูปดาว 

สนี ้าเงนิทีอ่ยู่บนแทง่เทยีนเพือ่ดกูารวเิคราะหร์ูปแบบของแทง่เทยีน 

 
 

หนา้ตา่ง ‘Candle pattern’ จะปรากฏขึน้เพือ่แสดงขอ้มูลชือ่, รูปแบบแทง่เทยีน และขยายความรูปแบบทางดา้นขวา 
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Change/Add Stock 

Chart ราคาบน Finansia HERO ปกตแิสดงในโหมด 'Change Stock' ซึง่โหมดดงักลา่วจะเปลีย่น Chart ราคาเป็นหลกัทรัพย ์

หรอืดชันตีวัใหมโ่ดยการป้อนชือ่ สามารถเพิม่หลกัทรัพยห์รอืดชันเีขา้ไปใน Chart หนา้เดยีวกนั หรอื Chart ราคาเดยีวกนัดังนี ้

 

 

 

 

 

สามารถเรยีกดรูาคาของหุน้หรอืดชันีไดพ้รอ้มๆ กนัหลายๆ ตัวในหนา้ Chart เดยีวกนั 

 

 
สามารถลากใหแ้สดงอยูใ่น Chart ราคาเดยีวกนัเพือ่ท าการเปรยีบเทยีบ  

 

 

หากตอ้งการดหูลักทรัพยห์รอืดัชนหีลายตัวในเวลาเดยีวกัน  
เลอืกปุ่ มดังกลา่วเพือ่เปลีย่นเป็นโหมดจาก Change Stock เป็น  
‘Add Stock’ (เปลีย่นจากตัว C เป็น A) 

ป้อนชือ่ของหลักทรัพยห์รอืดัชนใีนโหมด ‘Add Stock’ เพือ่เพิม่กราฟ 
ราคาของหลักทรัพยเ์ขา้ไป 
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※เลอืกปุ่ ม  ทางดา้นลา่งของเมนู เพือ่เปลีย่นรูปแบบการแสดงผลได ้3 รูปแบบ ตามรูปดงัตอ่ไปนี้ 

 

- Tile horizontally(H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tile vertically(V)  
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- Tile N by M(T) 
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Price Range 

 
Price Range เป็นฟังกช์นัส าหรับแสดงจ านวนของแทง่เทยีน วนั และการเปลีย่นแปลงของราคา เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีเ่มาส ์

และเลือ่นเคอเซอรจ์ากจุดหนึง่ไปยังอกีจดุหนึง่ ฟังกช์นันีช้ว่ยในการยนืยันและตรวจสอบทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเวลาและชว่งเวลา
ในการวเิคราะหท์างเทคนคิ เชน่ Ichimoku cloud 

สามารถเรยีกใชง้านจากการคลกิขวาทีเ่มาส ์เลอืก Price Range Line หรอืกดปุ่ ม  จาก tool bar ดา้นขา้ง  
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System Trading (Chart-Type) 

 
ใน Technical Chart สามารถเลอืกใชง้านฟังกช์นัรูปแบบ Chart (Chart Type), เครือ่งมอืทางเทคนคิ (Technical 

Indicator), การคน้หาสญัญาณซือ้ขาย (Signal Search), Strength/Weakness และระบบการซือ้ขาย (System Trading) 

จากทางกรอบหนา้ตา่งดา้นซา้ย 

System Trading ใชส้ าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย ์สว่นเมนูอืน่ๆ ใชเ้พือ่แสดง Indicators และคน้หาสญัญาณเพือ่เป็น 

ขอ้มลูอา้งองิ  

 
รูปแบบ Chart (Chart Type) 

การเลอืกใชรู้ปแบบ Chart ราคา (Chart Type) 

(1) กดเลอืกจากเมนูทางซา้ย ‘Chart Type’ จะปรากฏรูปแบบ Chart ตา่งๆ กดเลอืกรูปแบบ Chart ทีต่อ้งการใหแ้สดงผล หรอื
กดและลาก (drag & drop) ชือ่รูปแบบ Chart เขา้มาในพืน้ทีแ่สดงผล Chart  

(2) ท าการดับเบิล้คลกิทีช่ ือ่หุน้ในบรเิวณทีแ่สดง Chart ราคาจะปรากฏหนา้ตา่งส าหรับเลอืกรูปแบบ Chart (Chart Type) ที่
ตอ้งการแสดง 
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รูปแบบ Chart ราคา  

 
Candle Chart:  

Chart แทง่เทยีน เป็น Chart แบบญีปุ่่ นประกอบดว้ย ราคาเปิด (Open) ราคาสงูสดุ (High) ราคาต า่สดุ (Low) และ 
ราคาปิด (Close) สว่นไสข้องแทง่เทยีน ประกอบดว้ยราคาเปิด และราคาปิด หางของแทง่เทยีน ประกอบดว้ยราคาสงูสดุ และ

ราคาต า่สดุ แทง่เทยีนเป็นสเีขยีวเมือ่ราคาปิดสงูกวา่ราคาเปิด และเป็นสแีดงเมือ่ราคาปิดต า่กวา่ราคาเปิด 
 

 
<Candle Chart> 
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Bar Chart: 

Bar Chart (Open-High-Low-Close) เป็น Chart แบบอเมรกินัทีป่ระกอบดว้ยราคาเปิด, ราคาสงูสดุ, ราคาต า่สดุและ 

ราคาปิด แถบสงูสดุและต า่สดุของแทง่ Chart แสดงราคาสงูสดุและราคาต า่สดุ ราคาเปิดแสดงทางดา้นซา้ยและราคาปิดแสดง

ทางขวา คา่เริม่ตน้ Chart เป็นสเีขยีวเมือ่ราคาเพิม่ขึน้ และเป็นสแีดงเมือ่ราคาลดลง 

 

Bar Chart (High-Low-Close) เป็น Chart แบบอเมรกินัทีป่ระกอบดว้ยราคาสงูสดุ, ราคาต า่สดุ และราคาปิด แถบสงูสดุและ

ต า่สดุของแทง่ Chart แสดงราคาสงูสดุและราคาต า่สดุ ราคาปิดแสดงทางขวา คา่เริม่ตน้ Chart เป็นสเีขยีวเมือ่ราคาเพิม่ขึน้ และ

เป็นสแีดงเมือ่ราคาลดลง 

 

 
<Bar Chart (Open-High-Low-Close)> 

 

 
< Bar Char (High-Low-Close)> 
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Closing Line:  

เป็นรูปแบบ Chart เสน้ สรา้งจากการเชือ่มราคาปิด ผูใ้ชง้านปรับเปลีย่นส ีChart ไดต้ามตอ้งการ 
 

 
<Closing Line> 

 
 

Volume by Price:  
แสดง Chart แทง่เทยีนเพือ่บอกราคา และ Chart แทง่แนวนอน แสดงขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขาย ทีถู่กจับคู ่

ทีช่ว่งราคาตา่งๆ 

 
<Volume by Price> 
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P&F Chart:  

เป็นการแสดงผล Chart ทีไ่มส่นใจเรือ่งเวลา ใชใ้นการวเิคราะหแ์นวโนม้การขึน้และลงของราคา การแสดงผลแบบ X  

สเีขยีว คอืราคาสงูกวา่ราคาฐาน (base price) สว่นการแสดงผลเป็น O น่ันคอื ราคาต า่กวา่ราคาฐาน (base price) ทัง้นี้ 

ผูใ้ชง้านตัง้คา่ P&F ไดต้ามตอ้งการ 

แนวคดิของเวลาถกูยกเวน้ทีน่ี ่จะยา้ยโดยหนึง่สล๊อตเฉพาะเมือ่เปลีย่นระหวา่ง X และ O ตวัแปรของ Chart P&F คอื 

[การเปลีย่นแปลงสลอ๊ต] และ [ขนาดสลอ๊ต] อนุญาตใหผู้ใ้ชส้รา้งและ P&F ทีก่ าหนดเอง  

 
<P&F Chart> 
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Three Line Break:  

แนวคดิเหมอืน P&F เมือ่ราคาเปลีย่นมากกวา่การเปลีย่นแปลงของสล็อต Chart จะเปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสแีดง  

Chart จะเป็นสเีขยีวเมือ่ราคาเพิม่ขึน้ และจะเป็นสแีดงเมือ่ราคาลง ซึง่ตวัแปรนัน้จะแปรผันกบัการเปลีย่นแปลงของตวัแปรสล็อต 

 

 
<Three Line Break> 

 
 

Swing Chart: 
 

 
<Swing Chart> 
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Kagi Chart: 

 

 
<Kagi Chart> 

 

 
Renko Chart: 

 

 
<Renko Chart> 
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Counter Clock Curve: 

เสน้โคง้ Counter Clock เป็น Chart ราคาทีแ่สดงสหสมัพันธร์ะหวา่งราคาหลกัทรัพย ์(Price) และปรมิาณหลกัทรัพย ์

(Volume) ปรมิาณจะแสดงบนแกน X และราคาหลักทรัพยแ์สดงบนแกน Y ราคาและปรมิาณจะค านวณโดยเฉลีย่ตามจ านวนวนั 

ทีต่รงกับตวัแปรคา่เฉลีย่เคลือ่นทีแ่ละแสดงผลบน Chart เรยีกวา่เสน้โคง้ Counter Clock เพราะหมนุตามเข็มนาฬกิา ตวัแปร

สามารถเปลีย่นเป็นคา่เสน้เฉลีย่ทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้โดยทัว่ไปใชเ้สน้เฉลีย่ 20 วนัหรอืเสน้เฉลีย่ 25 วนั 

 

 
<Counter Clock Curve> 
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Candle Volume Chart: 

เป็นการแสดงผล Chart รวมกันระหวา่ง Chart แทง่เทยีน (Candle) และปรมิาณหลักทรัพย ์Chart แสดงความกวา้งใน

แนวนอนของแทง่เทยีนตามอตัราสว่นของปรมิาณของแทง่เทยีนตอ่ปรมิาณรวม ดงันัน้ แทง่เทยีนจะเพิม่ขึน้ เมือ่ปรมิาณการซือ้

ขายเพิม่ขึน้ และสามารถตัง้คา่ Chart เป็นสตีา่งๆ เมือ่ราคาขึน้หรอืลงได ้

 

 
<Candle Volume Chart> 
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Equi Volume Chart: 

เป็นการแสดงผล Chart รวมกันระหวา่ง Chart แทง่เทยีนและปรมิาณหลักทรัพย ์ตวัแทง่เทยีนจะแสดงแคร่าคาสงูสดุ 

และต า่สดุเทา่นัน้ Chart แสดงความกวา้งในแนวนอนของแทง่เทยีนตามอตัราสว่นของปรมิาณของแทง่เทยีนตอ่ปรมิาณรวม 

ดงันัน้ แทง่เทยีนจะเพิม่ขึน้ เมือ่ปรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้ และสามารถตัง้คา่ Chart เป็นสตีา่งๆ ตามราคาขึน้หรอืลงได ้

 

 
< Equi Volume Chart> 

 

Flow Chart: 

 

 
<Flow Chart> 
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Distributed Chart: 

เป็นรูปแบบแสดงผลการกระจายตวัของราคาตอ่ปรมิาณการซือ้ขาย (Volume) โดยจดุแตล่ะจดุจะเทา่กบั Chart  
แทง่เทยีนหนึง่แทง่และสตีามแทง่เทยีน แกน X ของ Chart จะเป็นปรมิาณการซือ้ขาย (Volume) สว่นแกน Y ของ Chart  

จะเป็นชว่งราคา และเมือ่น าเมาสช์ีไ้ปทีจ่ดุ จะแสดงรายละเอยีดของจุดนัน้ๆ  
 

 
<Distributed Chart> 

 

Rainbow Chart: 

 

 
 

<Rainbow Chart> 
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Zigzag Chart: 

ใชส้ าหรับแสดงจดุกลับตวัของ Chart ราคาตามคา่ % Turnover ทีต่ัง้คา่ไว ้

 
<Zigzag Chart> 

 

การตัง้คา่ Chart ราคาหรอืรูปแบบของ Chart (Price Chart Settings)  

ดบัเบิล้คลกิทีต่ัว Chart ราคา หรอืบรเิวณชือ่หุน้ เพือ่เปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ Price chart setting 
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 รูปแบบ (Type) 

สามารถตัง้คา่ส,ี รูปแบบ, ตวัแปรตา่งๆ (Variable) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงผลของแตล่ะ Chart ราคาในแตล่ะแบบ 

 

 

คณุสมบัต ิ(Properties) 

 

Min/Max: Min/Max ในสว่นราคาหรอืแกน Y ค านวณจากขอ้มลูทีป่รากฏบนหนา้จอ หรอืคา่ Ceiling-Floor ของ 

วนัท าการปัจจุบนั หรอืจากขอ้มูลทีผู่ใ้ชง้านก าหนดไวใ้นการตัง้คา่ขึน้เอง 
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Show Option: คา่ทีถู่กแสดงในแกน Y ทางดา้นซา้ยของ Chart ราคาแสดงคา่ดงัตอ่ไปนี้  

• LH อตัราของราคาต า่สดุ (L) เปรยีบเทยีบกบัราคาสงูสดุ (H) บน Chart ราคา [ LH = ((H-L)/L)x100 ] 

• HL อตัราของราคาสงูสดุ (H) เปรยีบเทยีบกบัราคาต า่สดุ (L) บน Chart ราคา [ HL = ((L-H)/H)x100 ] 

• LC อตัราราคาปัจจบุนั (C) เทยีบกับราคาต า่สดุ (L) [ LC = ((C-L)/L)x100 ] 

• HC อตัราราคาปัจจบุนั (C) เทยีบกับราคาสงูสดุ (H) [ HC = ((C-H)/H)x100 ] 

 
 

Convert Y Scale: การเปลีย่นแกน Y คา่ของ Chart เป็นแบบ  

• Apply Log Scale: เปลีย่น Scale จาก Linear scale ของ Chart ใหเ้ป็นแบบ Log scale  

 
 

• Invert: ท าการกลับขา้งแกนราคาของ Chart  
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Base line 

สามารถตเีสน้แนวนอนตามคา่ตา่งๆ อาทเิชน่ ราคาเปิด, ราคาสงูต า่, ราคาของวนักอ่นหนา้, ราคาแนวรับ/ตา้น  

สามารถตัง้คา่สแีละขนาดของเสน้ไดต้ามตอ้งการ 
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Technical Indicator 

 
การประยกุตใ์ช ้Indicator (Indicator Application) 

 
เลอืก Indicator ทีต่อ้งการ จากรายการ Indicator  

Drag & Drop 
 

การลาก Indicator จากรายการ Indicator และวางในพืน้ทีแ่สดงผล Chart Indicator ทีเ่ลอืกจะถกูเพิม่เขา้มาในพืน้ที ่

แสดงผล Chart ราคา หากตอ้งการซอ้น Indicator ใน Panel เดมิ สามารถท าไดโ้ดยเลอืก Indicator ทีต่อ้งการและลากมา 

วางบน Panel ทีต่อ้งการ จากนัน้ระบบจะปรากฏหนา้ตา่งป็อบอพั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกตัง้คา่ความสมัพันธแ์กนแนวตัง้ของ  

Indicator เดมิและ Indicator ใหม ่
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 Indicator Composition  

Indicators ประกอบดว้ย Indicator พืน้ฐานทีก่ าหนดมาและ Indicator ทีผู่ใ้ชง้านสรา้งขึน้มาเอง 

ผูใ้ชง้านสามารถออกแบบ Indicator และบนัทกึโดยใช ้Expression Manager (แถบ Toolbar ซา้ยมอืทีป่รากฏในรายการ) 

 

 
 

 Indicator 

ดบัเบิล้คลกิทีเ่สน้ Indicator หรอืทีช่ ือ่ Indicator ทีต่อ้งการตัง้คา่ จะปรากฏหนา้ตา่ง ‘Indicator setting’ 
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Indicator setting 

สามารถปรับเปลีย่นตวัแปร Indicator ในแถบ Parameter หากตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ดงักลา่วถาวร สามารถท าไดด้ว้ย 
การเลอืกถกูไปยัง Check box ทีช่ ือ่ ‘Save as default’ และเลอืกยนืยัน ‘confirm’ 

 

 

แถบ Line style  

จ านวนเสน้ทีส่รา้งขึน้จะเทา่กับจ านวนของฟังกช์นั สามารถก าหนดส,ี รูปแบบ, ลกัษณะของเสน้, ความหนาบางของเสน้ได ้
ตามตอ้งการ และเลอืกเสน้ทีจ่ะใหแ้สดงหรอืไมแ่สดง หากเลอืกเป็นประเภทเสน้ overheat and recession สามารถตัง้คา่

ได ้ถา้ประเภทของเสน้เป็นแทง่ (Bar) การเพิม่ขึน้และลดลงสามารถตัง้คา่เปรยีบเทยีบ base line, ราคาปิดกอ่นหนา้ หรอื

ราคาปัจจุบนั เป็นตน้ 
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แถบ Function  

สามารถตัง้คา่ Function สมการทีใ่ชใ้นการค านวณในแตล่ะเสน้ และมจี านวนไดส้งูสดุ 5 functions  

 

 

แถบ Baseline 

ผูใ้ชส้ามารถเพิม่, ลบ หรอืเปลีย่นการตัง้คา่ของเสน้แนวนอน (Baseline) ไดจ้ากแถบดงักลา่ว  
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แถบ Description 

เป็นรายละเอยีดค าอธบิายเกีย่วกบั Indicator ทีเ่ลอืกใชง้าน 
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การคน้หาสญัญาณ (Signal Search) 

  
การใช ้Signal Search 

หลงัจากเลอืกเงือ่นไขการคน้หาเมือ่น าเมาสช์ีท้ ีล่กูศรขอ้มูลตาม Indicator ทีเ่ลอืกจะปรากฏลกูศรชีท้ี ่Chart ราคา 
สามารถเลอืกพรอ้มกนัไดห้ลาย Indicator 

 
<Signal Search> 

 

เมือ่ท าการดับเบลิคลกิที ่Signal จะปรากฏหนา้ตา่งแสดงรายละเอยีดค าอธบิายของ Signal ขึน้มา 

 
<Signal Search: Show Signal Description>  
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การตัง้คา่การคน้หาสญัญาณ 

แถบ Function 
หนา้จอจะแสดงสมการของการคน้หาสญัญาณ  

• สามารถก าหนดคา่สจีาก Dropdown Color  

• การตัง้คา่การแสดงผลของสญัญาณเป็น Buy หรอื Sell จาก Dropdown Display  

 

 

แถบ Indicator variable 
สามารถปรับคา่ตวัแปร Indicator ทีใ่ชง้านตามคณุสมบตัคิา่พารามเิตอรข์อง Indicator นัน้ๆ  
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แถบ Description  

ค าอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบั Indicator ทีเ่ลอืกใชง้าน 
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Strength/Weakness  

 
Strength/Weakness Application  

เลอืกรายการ Indicator จาก strength/weakness เมือ่น าเมาสช์ีท้ ีก่ารแสดงผลจะปรากฏขอ้มลูสญัญาณ 

Bullish/Bearish pattern จะสามารถเลอืกไดท้ลีะ Indicator เทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่น Indicator 

ใหท้ าการดบัเบิล้คลกิที ่Indicator จะเป็นการเปลีย่น Indicator  

 

<Strength/weakness> 

เมือ่น าเมาสไ์ปชีบ้รเิวณเสน้ราคาของ Chart จะมรีายละเอยีด Pattern แสดง 
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การตัง้คา่สญัญาณ Bullish/Bearish 

แถบ Function 
สามารถตัง้คา่สทีีแ่สดง Bullish/Bearish pattern และแสดงสมการในการหา Pattern ทีเ่กดิขึน้  

 

แถบ Indicator variable 

สามารถปรับคา่ตวัแปร Indicator ทีใ่ชง้านตามคณุสมบตัคิา่พารามเิตอรข์อง Indicator นัน้ๆ  

 

 
แถบ Description  

ค าอธบิายเกีย่วกับ Indicator ทีเ่ลอืกใชง้าน 
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System Trading 

 
เป็นฟังกช์ัน่ทีใ่ห ้Chart ท าการตรวจสอบสญัญาณซือ้/ขายของหุน้ทีเ่ราเลอืก จากกลยทุธท์ีร่ะบบก าหนดไวใ้ห ้แตต่อ้ง

เปิดหนา้ Chart นีค้า้งไว ้ และแจง้เตอืนดว้ยเสยีงเมือ่พบสญัญาณแบบ เรยีลไทม ์ (Real-time) และระบบยังสามารถประยกุตใ์ช ้

ใหร้ะบบแสดงหนา้ตา่งหนา้จอซือ้ขาย เพือ่ใหย้นืยันการสง่ค าสัง่ซือ้ขายจากสญัญาณทีพ่บไดอ้กีดว้ย    

      

 
 

เลอืกรายการกลยทุธก์ารซือ้ขายทีต่อ้งการ 

จะปรากฏหนา้ตา่งส าหรับตัง้คา่ กดเลอืก ‘System Trading Settings’ และสามารถตัง้คา่สญัญาณซือ้ขายตามสญัญาณที่

เกดิขึน้ หรอืสามารถตัง้ Stop Order ดา้นขายไดเ้องโดยไมส่นใจสญัญาณขายได ้จากตัวเลอืกตา่งๆใน Stop Order/Sell 

Setting ได ้

 

Order type = Show Signal Only เมือ่ตอ้งการใหร้ะบบตรวจสอบสญัญาณ   

= Link to Order Screen และเลอืกเลขทีบ่ัญช ีเมือ่ตอ้งการใหร้ะบบตรวจสอบสญัญาณ พรอ้ม

แสดงหนา้ตา่งหนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขายเมือ่ พบสญัญาณซือ้/ขาย ทนัท ี     

 

Start Signal = All Signal คอื ตรวจสอบทัง้สญัญาณซือ้และขาย         

                  = Buy Signal คอื ตรวจสอบเฉพาะสญัญาซือ้  

 

Place Order = When Candle Completed สง่ค าสัง่ซือ้ขาย เมือ่แทง่เทยีนเต็มแทง่ 

= When Signal Trigger สง่ค าสัง่ซือ้ขาย เมือ่พบสญัญาณซือ้หรอืขายทนัท ี

 

Order Qty  = จ านวนหุน้ทีต่อ้งการใหส้ง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
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แถบ Function กลยุทธก์ารซือ้ขาย (System Trading Settings) 

กดเลอืกแถบ Function สามารถตัง้ และแกไ้ขตวัแปรตา่งๆ ของกลยุทธก์ารซือ้ขาย ตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

 

 
 

แถบ Indicator variable ใน System Trading Settings 
สามารถปรับเปลีย่นคา่ตัวแปรทีจ่ะตอ้งก าหนดในกลยทุธก์ารซือ้ขายได ้
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แถบ Description 

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับสตูรทีเ่ลอืกใชง้าน 
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Backtesting System (การทดสอบ Back test ของ System Trading)  

 
Backtest Toolbar (การสรา้ง Backtest Toolbar)  

    
ใหส้งัเกตดวูา่ใน Chart Toolbar ม ีBacktest Toolbar ทัง้ 3 อนัอยู่แลว้หรอืไม ่         หากไมม่ ีใหค้ลกิที ่Edit 

Chart Toolbar  เลอืกรายการเมนูการท า Backtest จากเมนูทางซา้ยลา่ง ทัง้ 3 อนัเพือ่ใหเ้ขา้มาอยู ่Chart 

Toolbar 
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System Backtest (คลกิทีรู่ป  ดา้นมมุขวาลา่งของ Chart Toolbar)       

 

           เป็นการพจิารณาเลอืกดวูา่หุน้ทีเ่ราสนใจเหมาะกับ Indicator หรอื Strategy ไหน พรอ้มผลการท า Backtest ยอ้นหลงั 

วธิใีชง้าน 

- ใหเ้ลอืก Add All >> เพือ่เลอืกทกุ Indicator  

- กดทีปุ่่ ม  เพือ่ตัง้คา่ จาก ตวัอยา่ง ซือ้ขายหุน้ครัง้ละ 10,000 หุน้ ทีร่าคา Market Price 

- กดปุ่ ม  เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล  

- จากตวัอยา่ง จะเห็นวา่ BEAUTY เหมาะกบั Indicator 5 อนัดับแรก เพราะท าก าไรไดส้งู 

 

เลอืก Indicator และ กด Detail เพือ่ดรูายละเอยีดการซือ้ขายตาม Indicator ทีเ่ลอืก 
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  Variable Backtest (คลกิทีรู่ป  ดา้นมมุขวาลา่งของ Chart Toolbar )             

เป็นฟังกช์ัน่ทีใ่หผู้ใ้ชส้ามารถปรับแตง่คา่ในตวัแปร (Variable) ของ Indicator ตา่งๆ ในกลยุทธก์ารซือ้ขาย 

และใหร้ะบบทดสอบตวัแปรนัน้ๆ วา่ผลลพัทท์ีไ่ดด้หีรอืไมด่ ีกับหุน้นัน้ๆ อยา่งไร 

เชน่ จากตวัอยา่งเดมิ หุน้ BEAUTY เหมาะสมกบั Indicator S-ROC(10,20,8) ในชว่ง 600 แทง่เทยีน สามารถท าก าไร 

ไดถ้งึ 139,947 บาท จากการซือ้ขายครัง้ละ 10,000 หุน้ จ านวนรอบการซือ้ขาย 17 รอบ  

ผูใ้ชอ้าจสามารถหาตวัแปรทีเ่หมาะสมมากกวา่ 10,20,8 ไดโ้ดยใชค้วามสามารถของฟังกช์ัน่นี ้

- เลอืก Indicator ทีต่อ้งการใหร้ะบบหาคา่ตวัแปรทีเ่หมาะสม  

- คา่ทีร่ะบบก าหนดคา่เริม่ตน้อยู่ทีช่อ่ง Setting (**ผูใ้ชไ้ม่ควรปรับแกค้า่เริม่ตน้**) 

- ตามรูปดา้นลา่ง หากตอ้งการใหร้ะบบทดสอบการเปลีย่นคา่ตัวแปรโดยอตัโนมัต ิใหไ้ปทีแ่ถว Period แลว้คลกิทีช่อ่ง 

Start ใสต่วัเลขทีต่อ้งการใหเ้ป็นคา่ตัง้ตน้ และทีช่อ่ง End ใหใ้สค่า่สิน้สดุ และชอ่งสดุทา้ย Increments 

ใหร้ะบตุวัเลขทีร่ะบบจะบวกเพิม่ครัง้ละเทา่ไร จากตัวเลข Start -> End ซึง่จะหมายถงึใหร้ะบบเริม่ทดสอบคา่ Period 

ตัง้แต ่10 และ บวกไปทลีะ 1 คอื 11, 12, 13 จนถงึ 20 ใหอ้ัตโนมัต ิ

- เมือ่ตัง้คา่เสร็จแลว้ใหก้ด Run 

 

 

จากผลลพัทท์ีไ่ด ้คา่ตวัแปรทีเ่หมาะสมกบัหุน้ BEAUTY ในชว่ง 600 แทง่เทยีน (เกอืบ 3 ปี) คอื S-ROC(10,25,5) 

ซึง่หากเชือ่ตามสญัญาณซือ้ขายของ Indicator นี ้จะไดก้ าไร 149,669 บาท ตอ่การซือ้ขายครัง้ละ 10,000 หุน้ 

  

** ขอ้ควรทราบ การ Backtest เป็นการใชข้อ้มลูในอดตีทีเ่กดิขึน้แลว้ และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่ในอนาคตจะเป็นเชน่ใน

อดตีเสมอไป เป็นเพยีงการคาดการณ์วา่เหตกุารณ์ทีเ่กดิซ ้าๆ ในอดตีมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้อกีในอนาคต 
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6. Quote Plus [Screen No. 3000] 
 

หนา้จอ Quote Plus แสดงขอ้มลูของหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกอย่างครบถว้น ทัง้ขอ้มลูพืน้ฐาน, ขอ้มลูราคา รายวนั, ราย Tick, 

Chart และราคาความเคลือ่นไหวในชว่ง Project open/close รวมทัง้ภาพรวมมลูคา่การซือ้ขายของนักลงทนุแตล่ะประเภท 
นอกจากนีผู้ใ้ชง้านสามารถสง่ค าสัง่ซือ้/ขายไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถงึการเชือ่มตอ่ขอ้มลูสูห่นา้ตา่งอืน่ในโปรแกรมอยา่ง

รวดเร็ว 

 

 
 
ค าอธบิายหนา้จอ  

การเลอืกดขูอ้มลูหลักทรัพย ์

 
 
   เลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการดขูอ้มลู 

 

 ใสช่ือ่หลกัทรัพยท์ีต่อ้งการ 

 กดปุ่ ม  เพือ่ดรูายชือ่หลักทรัพยท์ีเ่คยคน้หากอ่นหนา้ 

 
 

 กด  เพือ่ดขูอ้มูลเบือ้งตน้และบนัทกึขอ้ความ (Memo) ของหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก 

ผูใ้ชง้านสามารถบนัทกึขอ้ความอืน่เพิม่เตมิในกลอ่ง Memo ส าหรับหลกัทรัพยท์ีม่กีารบนัทกึขอ้ความจะมสีญัลกัษณ์ 

สเีขยีวปรากฏดงัรูป                  เมือ่น าเมาสช์ีส้เีขยีวจะแสดงขอ้ความทีเ่คยบนัทกึไว ้
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 การคน้หาหลกัทรัพย ์

กดปุ่ ม  เพือ่คน้หาหลักทรัพยจ์ากรายการ 
 

 
 
 

 เลอืกประเภทของตลาดตามความตอ้งการเชน่ SET, MAI, SET50, SET100 เป็นตน้ 

 เลอืกหลักทรัพย ์

กดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึสญัลกัษณ์และรายชือ่หลักทรัพยท์ัง้หมดในรูปแบบไฟล ์.TXT 

กดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึสญัลกัษณ์และรายชือ่หลักทรัพยท์ัง้หมดในรูปแบบไฟล ์Excel  
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 แสดงรายชือ่หลกัทรัพยใ์นประเภทตลาดทีเ่ลอืกตามขอ้  หรอืแสดงรายชือ่หลกัทรัพยท์ีใ่กลเ้คยีงกับหลกัทรัพย ์

ทีเ่ลอืกในขอ้   

 ผูใ้ชส้ามารถเลอืกหุน้จากเมนูดา้นขา้งไดอ้กี เชน่   

- Favorite Group 

- Portfolio 
- All Stock 

- SET 
- SET50 

- SET100 

- SETHD 

- sSET 

- MAI 
- Industry (SET) 

- Industry (MAI) 
- Sector 

- Securities Type 

- Active List 
- Theme Group 

 

 
 

 
 

 สามารถเลอืกใชง้าน Intermediate Search และ Keep Search Function Open  

 

- Intermediate Search หรอืเรยีกวา่ (Full Text Search) เป็นการคน้หาชือ่หลักทรัพยท์ัง้หมดทีม่ตีัวอักษรทีพ่มิพใ์นชือ่ 

โดยจะแสดงขึน้มากอ่นไมว่า่ตัวอักษรนัน้จะอยูต่รงไหนของค าก็ตาม แตห่ากไมต่ิ๊กเรยีกใชง้าน การคน้หาค าจะคน้หา 

ค าเรยีงจาก A-Z โดยน าค าทีค่น้หาไดจ้ากตวัอกัษรทีอ่ยูซ่า้ยสดุมาแสดงกอ่น 

- Keep Search Function Open เป็นการสัง่ใหห้นา้จอ Search Function Open เปิดคา้งไว ้โดยไมต่อ้งปิดหนา้จอ  

เมือ่ผูใ้ชด้บัเบิล้คลกิ หรอื Enter เลอืกชือ่หุน้ 
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 การเลอืกตัง้คา่ Signal Mode/Rotator Mode 

สามารถตัง้คา่การใชง้าน Signal Mode หรอื Rotator Mode โดยกดปุ่ ม   
 

 
 

 การเลอืกโหมด 

 Signal Mode 

แสดงขอ้มลูเฉพาะหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืกแบบไมเ่คลือ่นไหว 

 Rotator Mode 
หนา้จอเปลีย่นการแสดงขอ้มลูหลกัทรัพยต์ามรายการทีเ่ลอืกอตัโนมัตติามการตัง้คา่ของผูใ้ชง้าน เชน่ เปลีย่นทกุ 3 หรอื  

5 วนิาท ี
• Forward: ขอ้มลูหลักทรัพยจ์ะเปลีย่นไปตามล าดบับนลงลา่งของรายการทีเ่ลอืก 

• Backward: ขอ้มลูหลักทรัพยจ์ะเปลีย่นไปตามล าดบัลา่งขึน้บนของรายการทีเ่ลอืก  

• Manual: ขอ้มลูหลักทรัพยจ์ะเปลีย่นไปเมือ่ผูใ้ชง้านคลกิขึน้หรอืลงเทา่นัน้ 
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 Stock Rotator Option 

 Time Settings: ตัง้คา่เวลาการเปลีย่นแปลงแตล่ะหลักทรัพยข์องรายการ 

 Start location: ล าดบัการแสดงขอ้มลูของรายการ 

 Sort by: เลอืกการแสดงขอ้มลูหลกัทรัพยต์ามตัวอักษร  

 After the rotation end: สามารถเลอืกรูปแบบการแสดงผลเป็น หยดุ (Stop), แสดงขอ้มลูซ ้าอกีครัง้ (Repeat) หรอื
มเีสยีงเตอืน (Sound) หลงัจากการแสดงขอ้มูลรอบแรกท างานเสร็จ 

 Sound Settings: เลอืกเสยีงการแจง้เตอืน 

 Designation of Rotator Stock List 

ดบัเบิล้คลกิรายการโปรดทีต่อ้งการดขูอ้มลู หรอืกดปุ่ ม  เพือ่ใหร้ายการทีเ่ลอืกเพิม่เขา้ชอ่ง Selected Group  

กดปุ่ ม  เพือ่ลบรายการทีเ่ลอืก 

 ภายหลงัจากเลอืกรายการโปรดแลว้ กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่รายการดงักลา่วสูก่ารแสดงผล 

 สามารถเลอืกการแสดงผลหลักทรัพยโ์ดยแยก DW, Foreign หรอื Warrant ออก 

 

การเปลีย่นแปลงประเภทขอ้มลู 

กดปุ่ ม  บรเิวณมมุบนขวาของหนา้ตา่ง เพือ่เปลีย่นประเภทขอ้มลูทีแ่สดงบรเิวณสว่นลา่งซา้ยของหนา้ตา่งเป็นขอ้มูล 

ตา่งๆ ดงันี ้ 

 
Stock Info, Match, Chart, Pivot/Demark, %Strength, Stock Signal และ Ticker 

 
Stock Info                     Match              Pivot/Demark 

   
 

 Chart                        Stock Signal                Ticker            
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การแสดงผลจะแสดงอยูด่า้นซา้ยลา่งของ Screen 

 
 

 การตัง้คา่ 

การแสดงขอ้มลูราคาหลักทรัพยป์ระมวลผลอย่างรวดเร็วออกมาในรูปแบบกราฟและหลากหลายส ีชว่ยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจขอ้มลู
งา่ยขึน้ 

กดปุ่ ม  บรเิวณมมุบนขวาของหนา้ตา่ง เพือ่ตัง้คา่เพิม่เตมิ 
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 การตัง้คา่รูปแบบการแสดงผล Bid/Offer 
การแสดงต าแหน่งขอ้มลู Bid/Offer ม ี  4 รูปแบบ ดงันี้ 

 

รูปแบบ Basic  แสดงขอ้มลู Vol Bid ทางซา้ย, Vol Offer ทางขวาและสว่นตรงกลางแสดงระดับราคา Bid/Offer 

ซึง่เป็นรูปแบบทีง่า่ยตอ่การดขูอ้มลู 

รูปแบบ Center แสดงขอ้มลูระดบัราคา Bid/Offer อยูต่รงกลางแสดงเป็นแนวตัง้ โดยระดับราคา Offer อยูด่า้นบน

และระดับราคา Bid อยูด่า้นลา่ง 

รูปแบบ Left  แสดงขอ้มลู Bid/Offer อยูใ่นแนวเดยีวกนัทางซา้ยมอื โดยระดบัราคา Offer อยูด่า้นบน และระดบั

ราคา Bid อยูด่า้นลา่ง 

รูปแบบ Right  แสดงขอ้มลู Bid/Offer อยูใ่นแนวเดยีวกนัทางขวามอื โดยระดับราคา Offer อยู่ดา้นบน และระดบั

ราคา Bid อยูด่า้นลา่ง 

 

การแสดงผล Bid/Offer หลากหลายรูปแบบของ Finansia HERO ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านเลอืกใชง้านงา่ยตามความถนัด ทัง้นีใ้นแตล่ะ
รูปแบบมเีสน้สแีสดงปรมิาณการ Bid/Offer ณ ระดบัราคานัน้ 

 

 รูปแบบ 1 (Basic) 

 
 

 รูปแบบ 2 (Center) 
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 รูปแบบ 3 (Left) 

 
 

 รูปแบบ 4 (Right)  

 
 

 การตัง้คา่การแสดงขอ้มลู 

 Load Bid/Offer Volume Graph: เสน้สแีสดงความหนาแน่นของปรมิาณการซือ้ขายใตข้อ้มูลปรมิาณการซือ้ขาย 
(Volume) ณ ระดบัราคานัน้ 

 Show Grid by Bid/Offer: เพือ่แสดงชอ่งแบง่ขอ้มลู Bid/Offer  

 Ticker: เรยีกดกูารแสดงผล Ticker โดยกดปุ่ ม       ระบบจะเปิดหนา้ Screen No. 1000  

 Show Movement Matched Volume: สามารถตัง้คา่การแสดงแถบสปีรมิาณการซือ้ขายทีถ่กูจับคูแ่ลว้ทกุๆ ชัว่โมง 

 Chart: สามารถแสดง Mini Chart  

 Highlight on Open, High and Low: สามารถตัง้คา่แสดงแถบสขีองราคาเปิดตอ่วนั, ราคาสงูสดุ, และราคาต า่สดุ 

 Show Compare of Bid/Offer with ‘Prior Price’: แสดงขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารเปลีย่นแปลงระหว่างระดับราคา 
Bid/Offer กบัราคาปิดวนักอ่นหนา้ (Prior Price), ราคาเปิด, ราคาสงูสดุ และราคาต า่สดุ  

 Show Connecting Screens Function: สามารถตัง้คา่ปุ่ มลัดเพือ่ใหส้ามารถกดเชือ่มตอ่กับหนา้ตา่งอืน่ในโปรแกรม มี
ตวัอกัษรลดัคอื T O P  S C A N  
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 Show Detail Information: เลอืกตัง้ค่าการแสดงรายละเอยีดขอ้มูลหลักทรัพย ์เชน่ ค่า 200D High, 200D Low, 

PreOpen2, P/E เป็นตน้ ได ้2 รูปแบบ คอื แสดงขอ้มูลบรเิวณดา้นบน (Top) และบรเิวณดา้นลา่ง (Bottom) ของ
หนา้ตา่ง 

 Additional Information  

 การตัง้คา่ชอ่ง Additional Information หรอืการเรยีกดขูอ้มลูอืน่เพิม่เตมิ ท าไดโ้ดยกดปุ่ ม  บรเิวณมมุขวาบน
ของเมนู แตล่ะชอ่งสามารถเลอืกใสข่อ้มลูได ้4 หัวขอ้ จากทัง้หมด 5 หัวขอ้ ประกอบดว้ย Stock Info, Match, Chart, 

Pivot/Demark และ %Strength 

  

กดปุ่ ม  เพือ่เลือ่นขึน้ลงดหูัวขอ้ขอ้มลู 
 

 Signal Alarm Setting: สามารถตัง้คา่เพือ่เลอืกเสยีงแจง้เตอืน 
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วธิกีารต ัง้คา่แถบสสี าหรบัแจง้เตอืนปรมิาณการซือ้ขายทีถ่กูจบัคูแ่ลว้ 
(Matched Volume Equalizer) 

 
กดเลอืก ‘Features’ บนแถบเมนูหลักของหนา้จอ -> กดเขา้สู ่ ‘Preferences’  ->  และกดเลอืก ‘volume 

equalizer’ เพือ่ตัง้คา่การแสดงผลแถบสสี าหรับแจง้เตอืนปรมิาณการซือ้ขายทีถ่กูจับคูแ่ลว้ 

 
 

 กดเลอืกระดบัการแสดงผลของแถบส ีequalizer ในแตล่ะระดับ (ม ี5 ระดับ) 

 ใสค่า่ปรมิาณหลักทรัพยท์ีจั่บคูแ่ลว้ (Matched volume) ในแตล่ะระดับทีต่อ้งการใหแ้สดงผล 

 เลอืกตัง้คา่การแจง้เตอืนแบบเสยีง 

กรณีผูใ้ชง้านเลอืกเสยีงแจง้เตอืน โปรแกรมจะเตอืนเมือ่รายการสง่ค าสั่งซือ้ขายถูกจับคู่ เชน่ ใสค่่าราคาทีถู่กจับคู ่
1,000,000 บาท โปรแกรมจะแจง้เตอืนเมือ่ราคาทีถ่กูจับคูม่ากกวา่หรอืเทา่กับ 1,000,000 บาท  
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 Bid/Offer Area Order Function 

 ในชอ่ง Bid/Offer สามารถคลกิขวาทีเ่มาสท์ีร่ะดับราคา Bid/Offer จะปรากฏเมนู Mini Order [4000] เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้, ขาย, 
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ เพือ่ชว่ยใหก้ารสง่ค าสัง่ซือ้ขายงา่ยและประหยัดเวลา 

  

 Additional/Special Functions on Right Mouse Button 

Finansia HERO มลีกัษณะการใชง้านพเิศษ คอื การคลกิขวาทีเ่มาสใ์นหนา้ตา่งเมนู เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ใ้ชง้าน ดังนี ้

 
 

 Registering on the current screens toolbar(C) 
เลอืก Registering on the current screens toolbar(C) เพือ่บนัทกึหนา้ตา่งปัจจบุนัลงบนแถบเมนูหลกั 

 

 Standalone(D) 
เลอืก Standalone(D) เพือ่น าหนา้ตา่งปัจจุบนัออกมาจาก Finansia HERO มายังหนา้จอของเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชง้าน

ร่วมกบัโปรแกรมอืน่ 
 

 Show on all virtual screens(V) 

เลอืก Show on all virtual screens(V) เพือ่ใหห้นา้ตา่งปัจจุบันแสดงผลในทกุหนา้ของ virtual screens 
 

 Show the title bar(B) 

เลอืก Show the title bar(B) เพือ่แสดงหรอืซอ่นชือ่หนา้ตา่งปัจจุบนั 

 Send to Excel(X) 

เลอืก Send to Excel(X) เพือ่น าขอ้มลูทีต่อ้งการไปแสดงในโปรแกรม Excel โดยไมไ่ดบ้นัทกึใหอ้ตัโนมัต ิ
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 Save as CSV(S) 

เลอืก Save as CSV(S) เพือ่บันทกึขอ้มลูเป็นไฟล ์Excel แบบอตัโนมัต ิ
 

 
 

 รายละเอยีดขอ้มลู 

แสดงขอ้มลูหลักทรัพยท์ีเ่ลอืก เชน่ 200-day High/Low, Par, Capital (M), P. Volume, EPS และ PER และสามารถตัง้คา่การ

แสดงขอ้มลูรูปแบบตา่งๆ เกีย่วกบัหลักทรัพยร์ายตัว 

กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกคา่ 200-day High/Low ส าหรับแสดงวนัที ่และราคาทีส่งูสดุในรอบ 200 วันทีผ่่านมา 

YTD High, YTD Low ส าหรับแสดงวนัที ่และราคาทีส่งูสดุ/ต า่สดุในรอบปี หากหุน้ทีผู่ใ้ชเ้ลอืกเป็นหุน้ Warrant คอลมันแ์ตล่ะ

คอลมัน์จะแสดงผลเปลีย่นจากหุน้บนกระดานหลกั คอื แสดงคอลมันเ์พิม่เตมิ ดงันี ้Exe Ratio, Exe Price, Exe Date, Theo 

Price 

 

 ขอ้มลู Bid/Offer 

สามารถดขูอ้มลู Bid/Offer และขอ้มลูพืน้ฐานอืน่ๆ เกีย่วกบัหลกัทรัพย ์ราคา Last, Change, %Change (เทยีบการเปลีย่นแปลง

จากราคาปิดวนักอ่นหนา้), Volume (ปรมิาณการซือ้ขาย), %Prev (มลูคา่ซือ้ขายของวนัปัจจบุนั/มลูคา่ 

ซือ้ขายของวนักอ่นหนา้)*100 

ระบบ Finansia HERO แสดงปรมิาณการซือ้ขาย ณ ระดับราคา Bid/Offer ในรูปของแถบสแีนวนอน ซึง่ประมวลผลอัตโนมัตติาม

ปรมิาณการซือ้ขายทีเ่ปลีย่นแปลง สว่นการตัง้คา่ชอ่ง Additional Information หรอืการเรยีกดขูอ้มลูเพิม่เตมิ ท าไดโ้ดยกดปุ่ ม 

 บรเิวณมมุขวาบนของเมนู และกดปุ่ ม  เพือ่ยกเลกิรายละเอยีดการตัง้คา่ 

Show “Connecting Screens” function 

 

ลกัษณะการใชง้านปุ่ มลัด 
 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Stock Ticker [3002] เพือ่ดรูายการซือ้ขายทีถู่กจับคูแ่ลว้ 

 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Mini Order [4000] เพือ่ดกูารสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Historical Price [3003] เพือ่ดรูาคาหลกัทรัพยย์อ้นหลงัในแตล่ะวนั 
 

 กด  เขา้สูห่นา้ต่าง Top Gain/Loss [1101] เพื่อดอูันดับการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้/ลดลง 

เทยีบกบัวนักอ่นหนา้ 
 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Finansia Conditional Scanner [5000] เพือ่คน้หาหลักทรัพยท์ีม่ใีนสตูรส าเร็จรูป 
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 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Technical Chart [6000] เพือ่ดกูราฟราคา และขอ้มลูทางเทคนคิของหลกัทรัพยร์ายตัว 

 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Most Active [1100] เพือ่ดกูารจัดอนัดับ Most Active 

 

 กด  เขา้สูห่นา้ตา่ง Market News [8000] เพือ่ดขูา่วสารทีเ่กีย่วกบัหลกัทรัพย ์  
 

 

 Matched/Chart/ Daily/Projected/Investor 

 

แถบ Matched/Chart/Daily/Projected/Investor กดเลอืกเพือ่แสดงขอ้มลูหลักทรัพยต์ามหัวขอ้ดงักลา่ว 
 

ในหนา้จอ Matched ลกัษณะการแสดงแถบส ี(Equalizer) แสดงปรมิาณหลักทรัพยท์ีถ่กูจับคูแ่ลว้ ซึง่การแสดงระดบัของแถบสี

เป็นไปตามทีก่ าหนด ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านเห็นสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรัพยง์่ายขึน้ 
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B. Stock Scanner 

1. Finansia Scanner [Screen No. 5000] 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 
การเลอืกหลักทรัพยท์ีจ่ะลงทนุเป็นสิง่ทีส่ าคญัตอ่การซือ้ขายหลกัทรัพย ์และหนา้จอ [5000] Finansia Conditional 

Scanner จะเป็นหนา้จอชว่ยในการคดัเลอืกหลกัทรัพยใ์หต้รงกบัความตอ้งการโดยผา่นค าแนะน าจากฝ่ายวเิคราะหข์อง Finansia 
 

 
 

ลกัษณะหนา้จอ 

 

 Finansia Conditional Scanner Area 
Finansia จะแนะน ารายชือ่หลักทรัพยท์ีน่่าสนใจและรวมถงึขอ้มลูราคาของหลักทรัพยเ์หลา่นัน้ 

 Dividend Pay: การหาหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลสม า่เสมอ และใหอ้ัตราผลตอบแทนสงูกวา่หุน้ทั่วไป 

 Value Stock: หุน้คณุคา่ หมายถงึหุน้ทีม่รีาคาถูก มปัีจจัยพืน้ฐานด ีการเตบิโตของก าไรอาจไมโ่ดดเดน่ แตเ่ตบิโต 

 สม า่เสมอ และมฐีานะการเงนิมั่นคง 

 Growth Stock: หุน้เตบิโต หมายถงึหุน้ทีม่กีารเตบิโตของก าไรโดดเดน่กวา่อตุสาหกรรมการเตบิโตของหลักทรัพย ์ 

 จะแสดงรายชือ่หลักทรัพยท์ีม่แีนวโนม้การเตบิโตระยะยาว 

 Turnaround Stock: หุน้พลกิฟ้ืน พลกิจากขาดทนุ กลบัมามกี าไร 

 Finansia Picks: เป็นสว่นผสมระหวา่งหุน้เตบิโต หุน้คณุคา่ และมเีงนิปันผล ซึง่เป็นหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืกโดย  

 Finansia ขณะเดยีวกนัราคาหุน้ยังต า่กวา่มูลคา่ทีเ่หมาะสมตามปัจจัยพืน้ฐาน  

 Small Size Strong Growth: หุน้ทีม่ขีนาดของกจิการยังไมใ่หญม่าก มมีลูคา่ตลาดคอ่นขา้งเล็ก มจีดุเดน่ทีก่าร 

 เตบิโตของก าไรทีโ่ดดเดน่ มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคงในระดับหนึง่ และราคาหุน้ยังไมแ่พงจนเกนิไป  

 SMA Crossover: หุน้ทีม่แีนวโนม้เป็นขาขึน้เมือ่วัดจากเสน้ Moving Average ระยะกลาง 

 RSI Drive: หุน้ RSI ฟ้ืนตวัออกมาจากเขต Oversold 

 MACD Up Trend: หุน้ทีม่กีารเปลีย่น Momentum จากลบเป็นบวก 

 Bollinger Band Bounce: หุน้ทีปิ่ดต า่กวา่ขอบลา่งของ Bollinger Band เป็นวนัแรก 

 Potential Top: หุน้ม ีPE สงู และเริม่เสยี Momentum 

 Bottom Fishing: หุน้ทีม่โีอกาสผ่านจดุต า่สดุไปแลว้ 

 Dead Cat Bounce: หุน้ทีร่บีาวนข์ึน้มา แตแ่นวโนม้หลักยังเป็นขาลง 

 Ready to Bounce: หุน้ทีแ่นวโนม้หลกัยังเป็นขาขึน้ แตถู่กขายมากเกนิไปในระยะสัน้ 

※ เงือ่นไขการแนะน าบนหนา้จออาจถกูเปลีย่นโดยทมี Finansia Research ซึง่จะเป็นไปตามแนวโนม้ของหลักทรัพย์

และตลาด 
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 สว่นของการสง่ค าสัง่และ Chart Area 

ในสว่นของการสง่ค าสัง่ถูกจัดวางเรยีงตาม Buy/Sell/Chg/Cancel จากดา้นซา้ย เมือ่ Double Click เลอืกหุน้ตาม List 

ทีไ่ดจ้ากการเลอืกตามสตูรทีต่อ้งการ ระบบจะ Link มาทีห่นา้ซือ้หุน้ใหโ้ดยอัตโนมัต ิเพือ่ความสะดวกในการสัง่ซือ้ในรูปแบบที่

งา่ยและรวดเร็ว 
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 สว่นขอ้มูลบญัช ี

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ี(Account) เชน่ Unmatched order, PortFolio, Order Status, Deal Summary, Account 

info, Port&Unmatched” จะแสดงอยูต่ามแถบดา้นลา่งและการเปลีย่น (Change) และยกเลกิ (Cancel) และขายทัง้หมด

สามารถท าไดโ้ดยการเลอืกที ่Check Box ขา้งชือ่หลกัทรัพย ์

 
สว่นการสง่ค าส ัง่ท ัว่ไป 

 Unmatched: รายการซือ้ขายทียั่งไมถ่กู Matched 
แสดงรายการปรมิาณหลักทรัพยค์งเหลอืทีร่อการ Matched 

 

 

 Portfolio: แสดงขอ้มลูตา่งๆ ในพอรต์การลงทนุเพือ่ดสูถานะพอรต์ 

 
 

 สถานะค าสัง่ 

สามารถดสูถานะค าสัง่ทัง้หมดได ้
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 สรุปขอ้มลูซือ้ขาย 

ขอ้มลูสรุปการซือ้ขายรายวนัแบบหุน้ 1 ตวัใน 1 บรรทดัแยก Buy และ Sell เป็น 2 ฝ่ัง สามารถดไูด ้2 โหมด คอื  

1. Deal Summary ซึง่คดิคา่ Realized (ถา้ม)ี โดยใช ้AvgCost และ 2. Daytrade View ซึง่คดิคา่ Realized (ถา้ม)ี 

โดยใชร้าคาซือ้เฉลีย่ของวนันีเ้ทา่นัน้ 

 

 

 แสดงขอ้มลูของบัญชหีลักทรัพย ์ณ ปัจจบุนั 

 
 

 Chart  
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 ขา่ว 

 

 PortFolio & Unmatched Order 
แสดงพอรต์และขอ้มลูของรายการทีย่ังไมถู่ก Macthed ในหนา้จอเดยีวกนั โดยสามารถแกไ้ขค าสัง่หรอืยกเลกิค าสัง่ 

ทีย่ังไมถ่กู Matched ไดภ้ายในหนา้นี ้หรอืขายหุน้ทีม่จีากพอรต์ทัง้รายตัว และขายทัง้หมด (Sell All) 
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ขอ้มูลท ัว่ไปเกีย่วกบัการต ัง้คา่การสง่ค าส ัง่ 

 

 การตัง้คา่ค าสัง่ (Order Setting)  

หนา้จอการสง่ค าสัง่ของ Finansia HERO ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถซือ้ขายไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านการตัง้คา่

จ านวนซือ้ขายและราคา นอกจากนี ้ตวัเลอืกการตัง้คา่ทีห่ลากหลายถูกออกแบบมาเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถตัดสนิใจเลอืกการตัง้

คา่ตามลกัษณะการวางค าสัง่ของตนเอง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการซือ้ขายสงูสดุ คา่การตัง้คา่จะถูกเปลีย่นโดยอัตโนมัติ
บนหนา้จอซือ้ขายแบบ Real-Time เมือ่หลกัทรัพย ์หรอืราคาเสนอซือ้/ราคาเสนอขายมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 แบบพืน้ฐาน (Basic) 
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 ค านวณปรมิาณหลกัทรัพย ์(Volume) แบบเรยีลไทม ์(Real-time) (Calculate real-time volume)  

เมือ่กดเลอืก โปรแกรมจะค านวณ Volume อตัโนมัต ิซึง่อา้งองิจาก Credit Avail เงนิคงเหลอืทีส่ามารถ 

สง่ค าสัง่ซือ้ไดแ้ละราคาปัจจบุันของหลกัทรัพยนั์น้ เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการสง่ค าสัง่ 

 

 User Defined Amount: ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดจ านวนเงนิทีต่อ้งการซือ้ จากนัน้โปรแกรมจะค านวณ Volume 

อตัโนมัตซิึง่อา้งองิจากจ านวนเงนิทีต่ัง้คา่ส าหรับซือ้หลักทรัพย ์

 
 

ตวัอยา่ง ถา้หากตัง้คา่ ‘Input value’ เป็นจ านวนเงนิ 1,111 บาท ปรมิาณการสง่ค าสัง่จะถกูค านวณอตัโนมัตจิากเงนิ 1,111 

บาท และถา้หากเลอืกการค านวณเป็นสดัสว่น 50% ของจ านวนเงนิ Input value จ านวนเงนิทีถ่กูน ามาค านวณปรมิาณการ 

สง่ค าสัง่จะเป็น 555 บาท (1,111*50%) 

 Automatic calculate when stock change: เมือ่กดเลอืก โปรแกรมจะค านวณ Volume อัตโนมัตติามสดัสว่น 

(%) ทีผู่ใ้ชง้านก าหนด โดย สดัสว่น (%) ทีป่รากฏจะไมเ่ปลีย่นแปลง เมือ่เปลีย่นหลกัทรัพย ์

 

 เมือ่กดเลอืก โปรแกรมจะค านวณ Volume อตัโนมัต ิเมือ่มกีารเปลีย่นค าสัง่ หรอืเปลีย่นหลักทรัพยใ์หม ่เมือ่กด

เลอืก โปรแกรมจะระบรุาคา Last ของหลักทรัพยอ์ตัโนมัต ิเมือ่มกีารเปลีย่นค าสัง่ หรอืเปลีย่น 

หลกัทรัพยใ์หม่ 

 ราคาทีส่ง่ค าสัง่จะถูกระบตุามทีไ่ดต้ัง้คา่เอาไว ้โดยเลอืกไดว้า่จะก าหนดเป็น tick หรอืสดัสว่น (%) 

    เมือ่กดเลอืก โปรแกรมจะระบรุาคา Last ของหลักทรัพยอ์ัตโนมัต ิเมือ่มกีารเปลีย่นค าสัง่ หรอืเปลีย่น 

หลกัทรัพยใ์หม่ 
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 แบบรายละเอยีด (Detail) 

 

 ท าเครือ่งหมาย √ หนา้ Show order confirmation เพือ่แสดงการยนืยันการท ารายการซือ้ขาย 

เลอืกรูปแบบการแสดงแบบเต็ม หรอืแบบยอ่ 

 กดเลอืกเพือ่สลับค าสัง่ซือ้ขายโดยอัตโนมัต ิ

กรณีกดเลอืก ‘Offer/Bid screen when clicked bid/offer'  

• เมือ่กดทีร่ะดับราคา offer หนา้จอจะเชือ่มกบัค าสัง่ซือ้ (Buy) โดยทีห่นา้จอ Buy จะ Auto ระบรุาคา ตาม

ราคาทีเ่ลอืก 

• เมือ่กดทีร่ะดับราคา bid หนา้จอจะเชือ่มกับค าสัง่ขาย (Sell) โดยทีห่นา้จอ Sell จะ Auto ระบรุาคา ตาม

ราคาทีเ่ลอืก 

กรณีกดเลอืก ‘Bid/Offer screen when clicked bid/offer’ 
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• เมือ่กดทีร่ะดับราคา bid หนา้จอจะเชือ่มกับค าสัง่ซือ้ (Buy) โดยทีห่นา้จอ Buy จะ Auto ระบรุาคา ตาม

ราคาทีเ่ลอืก 

• เมือ่กดทีร่ะดับราคา offer หนา้จอจะเชือ่มกบัค าสัง่ขาย (Sell) โดยทีห่นา้จอ Sell จะ Auto ระบรุาคา 

ตามราคาทีเ่ลอืก 

 สามารถตัง้คา่รูปแบบการแสดงปุ่ มปรับลด Volume ไดร้ะหวา่ง ขึน้-ลง  และ ซา้ยขวา  

 สามารถตัง้คา่จ านวนการเพิม่หรอืลด Volume ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแตล่ะครัง้ไดต้ามความตอ้งการ 

 สามารถตัง้คา่เพือ่ก าหนดต าแหน่งการแสดงหนา้ตา่งการยนืยันค าสัง่วา่ตอ้งการใหป้รากฏ ณ ทีใ่ดของหนา้จอ 

         สามารถตัง้คา่ Input position after order หลงัจากสง่ค าสัง่ตัง้คา่ไดว้า่ใหก้ลบัไปพรอ้มพมิพข์อ้มูลในชอ่ง 

Stock, Volume หรอื Price 

 นอกจากนียั้งสามารถตัง้คา่อืน่ๆ เชน่ Clear volume/price after order, hide auto volume/price checkbox, 

and maintain order type at stock change ไดต้ามความตอ้งการ 

 
 

ขอ้มูลท ัว่ไปเกีย่วกบั Chart 
 

การต ัง้คา่ท ัว่ไปเกีย่วกบักราฟ 

 การตัง้คา่กราฟ 

คลกิขวาทีเ่มาสใ์นหนา้กราฟและเลอืก 'Chart setting' เพือ่ก าหนดการตัง้คา่รวมถงึรายละเอยีดในกราฟ เชน่ ตัง้คา่ 

รูปแบบกราฟ, ขอ้มูลราคาหลกัทรัพย,์ จอแสดงผลและขนาด สามารถตัง้คา่และโหลดรูปแบบทีบ่นัทกึไวม้าดไูด ้
 

 การตัง้คา่คณุสมบตัขิองกราฟ 

คณุสมบัตขิองกราฟ สามารถตัง้คา่ไดต้ามฟังกช์นัตา่งๆ และขอ้มลูในกราฟแสดงการเปลีย่นแปลงราคา 

ทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจ 

  

 Margin settings 

สามารถตัง้คา่พืน้ทีว่า่งดา้นขวาของกราฟ (Right Blank) ได ้ เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถวาดเสน้ trend line 

หรอืเพิม่ขอ้ความตา่งๆ เกีย่วกับการประมาณการแนวโนม้ราคาหลกัทรัพย ์

 Price 
สามารถเลอืก Use Diluted Adjustment, แสดง last close, show percent change of close, high/low 
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 Common Display Setting / Other setting 

Display: เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการใหแ้สดงบนกราฟ เชน่ Indicator Name, Indicator Value, Rate Chart และ เลอืก

วธิกีารแสดงกราฟ เชน่ Highest/Lowest with Candle, Candle Top, Filled Volume 

Other: สามารถตัง้คา่เพิม่เตมิเพือ่ประสทิธภิาพในการใชง้าน (Tooltip) เชน่ ใหแ้สดง Cross Line เสมอ (Show 

Always) หรอืแสดง Cross Line เมือ่คลกิเมาส ์(Show Cross Line)  

※ Indicator Value/Rate Chart 

เลอืก 'Indicator Value' เพือ่แสดงคา่ Indicator ตา่งๆ รวมทัง้เสน้คา่เฉลีย่เคลือ่นทีข่องราคาหุน้และปรมิาณใน 

แผนภมู ิเลอืก 'อตัราราคา' เพือ่แสดงการเปลีย่นแปลงเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตามราคาฐานแทนทีจ่ะเป็นราคาหุน้ในแกน 

แนวตัง้ (แกน Y) ของแผนภมู ิ

 

แสดงชือ่ Indicator ทีป่รากฏในกราฟ 

 สามารถเลอืกรูปแบบกราฟได ้เชน่ Default Style, Empty Candle, Fill Candle, Black Style, White Style 
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 การตัง้คา่คณุสมบตัขิองกราฟ 

การตัง้คา่หนา้จอสามารถก าหนดสพีืน้หลงัประเภทและสขีองเสน้ตา่งๆ สแีบบอกัษร และขนาดของแตล่ะพืน้ที ่โดย 

การแบง่กราฟเป็น ‘พืน้ทีก่ราฟ (Chart Area)’ ‘ขนาดกราฟ (Scale Area)’ และ ‘แบบอกัษรพืน้ฐาน(Basic Font)’ หาก

พืน้หลงักราฟ เสน้และแบบอักษรไดรั้บการก าหนดคา่อย่างมปีระสทิธภิาพบนหนา้จอนี้ ผูใ้ชง้านสามารถลด
ความเครยีดของดวงตาและท าความเขา้ใจในรูปแบบของ indicator ตา่งๆ ในรายละเอยีดไดม้ากขึน้ 

 

 

 การตัง้คา่ส ี

 

 กดปุ่ ม[▼]ของแตล่ะรายการเพือ่เปิดหนา้จอสพีืน้ฐาน 

 คลกิสทีีจ่ะใช ้หากตอ้งการใชส้อีืน่ๆ ใหค้ลกิปุ่ ม 'More colors' 

 สามารถเลอืกสใีหเ้ป็นแถบ ‘Standard’ และ ‘User Define' สามารถเลอืกสไีดจ้ากตารางสมีาตรฐานของ 

OS ภายใตแ้ถบ ‘มาตรฐาน’ และแถบ ‘ก าหนดโดยผูใ้ช’้ ผูใ้ชส้ามารถสรา้งสทีีจ่ะใชง้านได ้
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 Common Chart Functions 

 เพิม่ Indicator 

คลกิขวาทีเ่มาสบ์นกราฟและเลอืกค าวา่ Add Indicator เพือ่เพิม่ Indicator อืน่ๆ บนกราฟ 

กดดับเบิล้คลกิที ่Indicator และ กดปุ่ ม Apply เพือ่ทีจ่ะน า Indicator นัน้มาใชใ้นกราฟ 

 

 
 

 Overlap indicator 

กดเมาสข์วาบนกราฟ เลอืก Add Indicator to Price Chart (I) และเลอืก Indicator add/change โดยจะมหีนา้ตา่ง 

Indicator ของหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกขึน้ทบักนับนกราฟ  

※ ส าหรับ Indicator ทีท่บักนั ใหเ้ลอืก Indicator ทีท่ับกนัและเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะแสดงคา่ของ Indicator เสน้ใหมท่ีท่ับ

กนับน Indicator เดมิทีม่อียูบ่นแกน Y หลงัจากนัน้กดปุ่ ม  

. 

 

 

 Change indicator 
กดปุ่ มคลกิขวาทีเ่มาสท์ี ่Indicator เดมิ แลว้เลอืก change current indicator จากนัน้เลอืก indicator ทีต่อ้งการ

แทนที ่
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 Magnifier 
แวน่ขยาย จะใชเ้มือ่ผูใ้ชง้านรูส้กึวา่ดหูนา้จอเล็กหรอืตอ้งการทีจ่ะดรูายละเอยีดและใหก้ดคลกิขวาทีเ่มาสแ์ลว้เลอืกคา่ 

Size/Magnification/Shape 

 
 

 

 กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกชว่งเวลาของการแสดงผลกราฟ, ขอ้มลูของนักลงทนุ, ขอ้มูลอตัราสว่นทางการเงนิ 

และ unfolded chart 
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2. Event Play [Screen No. 5001] 
 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 
หนา้จอ Event Plays เป็นหนา้จอทีท่างทมี Finansia Research จะเป็นผูก้ าหนดและสรา้ง Event ตา่งๆ ขึน้มา  

ตามสถานการณ์หรอืเหตกุารณ์ส าคัญๆ ในปัจจุบนั ซึง่ประกอบไปดว้ย Theme ดา้น Technique และ ดา้นอืน่ๆ แลว้แต ่

สถานการณ์นัน้ๆ วา่มหีุน้ตัวไหนไดรั้บผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบ  

 

 

 เลอืกเงือ่นไขในการด ูหรอืเลอืกรูปแบบการแสดงผลได ้3 รูปแบบ  และคลกิปุ่ ม  

เพือ่แสดง Event Plays ตามเงือ่นไขทีเ่ลอืก จากนัน้เลอืก  

 คน้หาธมีทีต่อ้งการ หรอื คน้หาจากชือ่หุน้ 

 ใสจ่ านวนวนัทีเ่ราตอ้งการเทยีบวนัยอ้นหลงั 

 สว่นทีแ่สดงขอ้มลู %Est Chg และ %Chg by Period ของ Theme หุน้นัน้ 

 สว่นแสดงขอ้มลูหุน้ทีอ่ยูใ่นธมี 

1. Recommended Date = วนัทีแ่นะน าหุน้เขา้ Event Plays 

2. Stock = ชือ่หุน้ 

3. Signal = สญัญาณซือ้หรอืขาย 

4. Recommend Price = ราคาทีแ่นะน า (ถา้เป็น Theme ดา้น Fundamental จะเป็นราคาเป้าหมาย)      

5. Support = ราคาแนวรับ 

6. Resistance = ราคาแนวตา้น 

7. Stop Loss = ราคาทีค่วรขาย (เพือ่ไมใ่หข้าดทนุ) 

8. Last = ราคาลา่สดุ 

9. %Chg = %การเปลีย่นแปลงจากราคาทีปิ่ดของเมือ่วนักอ่นหนา้ 
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3. DIY Conditional Search [Screen No. 5100] 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 
 

หนา้จอนี ้สามารถคน้หาหุน้ตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ชก้ าหนดไดเ้องแบบเรยีลไทม ์(Real-time) ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชก้ารวเิคราะห ์

ตา่งๆ เชน่ Technical Analysis, Pattern Analysis, Financial Analysis, Ranking Analysis และ Quote Analysis ได ้

นอกจากนี ้ยังสามารถรวมเงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกนัเพือ่ใชส้แกนหาหุน้ใหส้อดคลอ้งกบัสไตลก์ารลงทนุของแตล่ะคน และคน้หาหุน้ 

ตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไวแ้บบเรยีลไทม ์(Real-time) หุน้ทีถ่กูคน้หานีส้ามารถบนัทกึเป็นหุน้โปรด (Favorite Stock) ได ้เพือ่จับตาด ู

การเคลือ่นไหวตอ่ไปได ้
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 การเลอืกเงือ่นไขการคน้หาและสว่นของค าอธบิาย  

หนา้จอนีม้ไีวส้ าหรับเลอืกเงือ่นไขในการคน้หา เงือ่นไขตา่งๆ สามารถเห็นไดท้ัง้แบบเรยีงตามประเภท หรอื เรยีงตาม 

ตวัอักษร ผูใ้ชส้ามารถหาเงือ่นไขไดอ้ย่างงา่ยดายโดยใชปุ้่ มคน้หาเงือ่นไข  

 

 ปุ่ มคน้หาเงือ่นไขสามารถใชไ้ด ้โดยใชค้น้หาเงือ่นไขทีต่อ้งการจากเงือ่นไขจ านวนมากทีม่ใีนระบบ 

 สว่นนี้บอกจ านวนเงือ่นไขทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการคน้หาโดยใชปุ้่ มคน้หาเงือ่นไข และต าแหน่งของเงือ่นไขทีเ่ลอืก 

อยูใ่นขณะนัน้ อยา่งไรก็ตาม ต าแหน่งในการเลอืกเงือ่นไข สามารถเลือ่นขึน้ลงโดยใชปุ้่ มลกูศรดา้นขา้งได ้

 เงือ่นไขตา่งๆ สามารถแสดงบนหนา้จอได ้ทัง้แบบเรยีงตามประเภท หรอืเรยีงตามตวัอักษร 

 เงือ่นไขการคน้หาถูกแสดงในสว่นนี ้
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 สว่นของการต ัง้คา่ (setting) เง ือ่นไขการคน้หา  

หนา้จอนีส้ามารถสรา้งเงือ่นไขในการคน้หาหุน้ได ้โดยการปรับเปลีย่นจากเงือ่นไขเบือ้งตน้ทีผู่ใ้ชต้อ้งการได ้นอกจากนี ้

เงือ่นไขการคน้หาทีถ่กูสรา้งโดยผูใ้ช ้ยังสามารถบนัทกึไวเ้พือ่ใชต้อ่ไปได ้ 

 

 ปุ่ ม Function 

สามารถใชใ้น function ทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ การเปลีย่นแปลงของเงือ่นไข, New Formula, Save, Delete, Rename  

และอืน่ๆ  

 

 

 New formula: คลกิปุ่ มนีเ้พือ่ reset เงือ่นไขตา่งๆ ทีค่งคา้งหนา้จอ และเริม่ตน้ตัง้เงือ่นไขใหม่ 

 Rename: ปุ่ มนีใ้ชส้ าหรับเปลีย่นชือ่ formula ทีใ่ชอ้ยู่ 

 Delete: ปุ่ มนีใ้ชส้ าหรับลบ formula ทีใ่ชอ้ยู่ 

 Save: ปุ่ มนีใ้ชส้ าหรับบนัทกึแทนทีเ่งือ่นไขทีเ่คยสรา้งไวแ้ลว้ 

 Save as: ปุ่ มนีใ้ชส้ าหรับบนัทกึเงือ่นไขในชือ่ใหม ่โดยเงือ่นไขเดมิยังคงอยู่ 
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 Change target (เลอืก Universe ของหุน้ทีต่อ้งการจะคน้หา)   

กลุม่หุน้เป้าหมาย (Target stock group) ของการคน้หาแบบเงือ่นไขสามารถเปลีย่นแปลงได ้ 

กลุม่ของหุน้เป้าหมายสามารถเลอืกและเปลีย่นแปลงไดใ้น 3 ประเภทดว้ยกนั คอื Industry/Portfolio/Recommendation 

Industry: หุน้เป้าหมาย สามารถเลอืกไดจ้ากประเภทของอตุสาหกรรมในตลาด/ดชันีตา่งๆ คอื  

‘ALL/SET/MAI/SET50/SET100’ 

 

- Portfolio: สามารถเลอืกหุน้จาก Favorite หรอื Portfolio ได ้และหุน้ตา่งๆ ทีถ่อือยูใ่นบัญชสีามารถก าหนดใหอ้ยูใ่น 

เป้าหมายของการคน้หาได ้
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- Recommendation: สามารถเลอืกหุน้ทีอ่ยูใ่น Event Plays และขา่วทีท่างบรษัิทไดจ้ัดท านัน้ สามารถก าหนดเป็น  

search target ไดจ้ากธมีและขา่วทีแ่บง่เป็นกลุม่ ขอบเขตการคน้หาสามารถจ ากัดใหเ้ป็นหุน้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากขา่วหรอื 

ธมีเฉพาะทีก่ าหนดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Candle condition 

Candle condition สามารถน ามาใชไ้ดก้บัเงือ่นไขแตล่ะตวัไดท้กุเงือ่นไข 

 Buy condition/sell condition 

‘Buy condition/sell condition’ สามารถก าหนดไดว้่าเงื่อนไขทีต่ัง้ค่าคน้หานัน้เป็นสัญญาณซือ้หรือสัญญาณขาย 

โดยจะท างานในหนา้ Realtime Conditonal Search และท างานร่วมกับ Signal Manager คอื เมือ่ระบบเพิง่พบหุน้ตาม Co

ndition ทีก่ าหนดไว ้(New comer stock) ระบบจะแสดงหนา้จอซือ้ขายขึน้มาเพือ่ใหผู้ใ้ชต้ดัสนิใจ        

 Detailed condition setting 

เลอืกเงือ่นไขเพือ่แสดงสตูร หลงัจากทีเ่ปลีย่นแปลง formula ตามตอ้งการแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม “Edit” หรอื “Add” เพือ่แกไ้ข 

หรอืเพิม่เงือ่นไข โดย Formula ของเงือ่นไขในการคน้หา สามารถใชไ้ดโ้ดยการเลอืก indicator ในหมายเลข   

 

 

 

 Creation of formula 

สามารถใชโ้ดยการปรับใชร้ายละเอยีดเงือ่นไข น ามารวมกบัเงือ่นไขแบบเดีย่วทีผู่ใ้ชเ้ลอืกเขา้ไปรวมใน formula 



121 

 

 

 And/or condition 

วางเมาสท์ี ่and/or และดบัเบิล้คลกิ เพือ่ทีจ่ะสลบัเป็น or/and 

 

And condition: หุน้ทีค่น้หา ตอ้งเขา้ทกุเงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไว ้จะสามารถใชไ้ดใ้นเวลาเดยีวกนั 

Or condition: หุน้ทีค่น้หา ตอ้งเขา้เงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ทีต่ัง้คา่ไว ้

 Not condition 

Drag area ของเงือ่นไขทีต่อ้งการ Not Condition โดยใชเ้มาส ์และคลกิ “!” 

 

 Parentheses condition 

เมือ่ใชเ้งือ่นไข 3 เงือ่นไขหรอืมากกวา่นัน้ขึน้ ตอ้งใชว้งเล็บเพือ่ก าหนดใหบ้าง Formula ท างานแยก กอ่นท างานร่วม  

ในการใชว้งเล็บใหค้ลกิซา้ยทีต่ าแหน่งทีต่อ้งการเพือ่เลอืกวงเล็บและลากคลมุเพือ่เลอืกชว่ง จากนัน้ คลกิ ‘( )' 

 

เลอืกชว่งของวงเล็บโดยใชเ้มาสค์ลกิ ‘(ⓧ)’ เพือ่ยกเลกิวงเล็บ 

 Deletion of condition 

ลากเพือ่คลมุชว่งของเงือ่นไข เพือ่ลบ โดยใชเ้มาส ์และคลกิ ‘X’ เพือ่ลบเงือ่นไข 

 

 View multiple conditions 

Formula สามารถสรา้งไดโ้ดยรวมเงือ่นไข 20 อนัทีม่จีากหนา้จอ “คน้หาเงือ่นไข” Conditions search การรวมเงือ่นไข 

หลายอนัใน 1 formula สามารถท าไดโ้ดยคลกิ ‘▲’ เพือ่เลอืกดเูงือ่นไขหลายอนัในครัง้เดยีว จากนัน้คลกิ  เพือ่ 

แสดงเงือ่นไข 1อนัตอ่ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 Search Result View Area 

ผลของการคน้หาหุน้ โดยดจูากเงือ่นไขทีผู่ใ้ชก้ าหนด สามารถท าไดโ้ดยก าหนดใหหุ้น้นัน้เป็น favorite ในสว่น ‘Search Result 

View’  

  

 

 ประเภทของการคน้หาสามารถก าหนดได ้ดงันี ้'All/Inside Result/Outside Result/Sequence' 

 

[ดว้ย Option ‘All/Inside Result/Outside Result/Sequence’ สามารถท าให ้Search Target ในการคน้หาแตกตา่งกนัออกไป  

‘เนือ่งจากม ีconcept of time (Time Sequence) ของเวลาเขา้ไปดว้ย ท าใหผ้ลการใช ้Sequence ในการคน้หาหุน้โดยใช ้

วธิทีีแ่ตกตา่งกนัจากประเภทอืน่ๆ อกี 3 ประเภทนัน้ ไดผ้ลลพัทท์ีต่า่งกนั ดงันัน้ โปรดระวงัการใช ้‘Sequence’ เนือ่งจาก 

ไมส่ามารถใชไ้ดห้ากมกีารใช ้parentheses ใน formula] 

เลอืกประเภทของการคน้หาและคลกิปุ่ ม  เพือ่ท าการคน้หาตามประเภททีก่ าหนด 

※ เนือ่งจากหุน้ทีค่น้หาแบบ ‘Sequence’ จะเป็นไปตามเงือ่นไขทีใ่ชเ้กณฑข์องขอ้มลู time sequence ของเงือ่นไข   

กรณีมกีารตัง้เงือ่นไขไว ้มากกวา่ 1 เงือ่นไข ตอ่ 1 สตูร  ดงันัน้ผลลพัทใ์นการแสดงผลอาจแตกตา่งกนัออกไป  

 ** ควรเลอืกใช ้All ส าหรับผูเ้ริม่ตน้ใชง้าน และงา่ยตอ่ความเขา้ใจ   

 : คลกิปุ่ มนี ้เพือ่ผลของการคน้หาถัดไป 

: สามารถ Reset ผลจากการคน้หาได ้และท าการคน้หาซ ้าอกีครัง้ 

 : สามารถน า Formula หรอื Result ทีไ่ดจ้ากหนา้ 5000 ไปท าการคน้หาในหนา้จอ '[5101] Real-time 

Conditional Search' ได ้โดยจะแสดงผลจากการคน้หาแบบ Real time  

: เลอืกหุน้และคลกิปุ่ มนี ้เพือ่แสดง Tick Chart ของหุน้ทีเ่ลอืกในหนา้จอ ‘[6002] Tick Chart’ 

: คลกิปุ่ ม  หลงัจากใชห้นา้จออืน่ใน Finansia HERO อย่างเชน่ หนา้จอ Quote และ Chart เพือ่ทีจ่ะแสดงหุน้ 

ทีค่น้หา 

https://download.kiwoom.com/hero4_help_new/0156.htm
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 คลกิปุ่ ม  เพือ่แกไ้ขการตัง้คา่ (setting) หนา้จอและการก าหนดหนา้จอของการคน้หาแบบมเีงือ่นไข 
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 Edit/Add/Delete Field 

 Edit Field: การเรยีงของจ านวน สามารถเลอืกเพือ่แกไ้ขได ้

 Move Field: คลกิปุ่ ม  เพือ่เคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่ลอืกไปทางซา้ยหรอืทางขวาได ้

 Add Field: คลกิปุ่ ม  เพือ่เปิดหนา้ตา่ง Add Field และเลอืก field ทีต่อ้งการเพิม่ 

※ ขอ้ควรระวงั: โปรดระวงั เนื่องจากการด าเนนิการแบบเรยีลไทม ์(Real-time) นัน้ อาจท าใหก้ารดงึฐานขอ้มลู 

ราคาหุน้ หรอืการค านวณตา่งๆ ชา้ลง หากในพอรต์การลงทนุมหีุน้มากกวา่ 200 ตวั 

 Delete Field: คลกิปุ่ ม  เพือ่เปิดหนา้ตา่ง Delete Field  

 ความสงูของ Row ของแตล่ะ field และจ านวน field ทางซา้ยหรอืขวา สามารถก าหนดได ้

 สามารถกด Keyboard ขึน้/ลง เพือ่เคลือ่นยา้ยได ้

 สขีองพืน้หลงั Field สามารถปรับแตง่ได ้
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SKIN = กลบัไปสเีริม่ตน้ 

Show row horizontal line = เสน้กรอบใหต้าราง 

In Row Intervals = การก าหนดใหแ้ถวแสดงสเีดมิกอ่นสลับส ี 

 

 ความกวา้ง ส ีและ การปรับแตง่ตา่งๆ ของ Field สามารถ reset ไปที ่default ได ้

 

 คลกิปุ่ ม  เพือ่ปรับแตง่การแสดงผลของการคน้หา 
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 คลกิ field เพือ่จัดผลการคน้หา โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย หรอืนอ้ยไปมาก 

 

※ ในสว่นทา้ยของสว่นผลจากการคน้หาผลลพัธท์ีใ่ชเ้งือ่นไขเดยีวกนัไดถู้กแบง่เป็น 'All/Inside Result/Outside Result/

Sequence’ เลอืกแถบเพือ่ดผูลการคน้หาทีต่อ้งการ 
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 จ านวนหุน้ในผลการคน้หา ‘Total Result, Search Result’ และอัตราความกา้วหนา้ สามารถแสดงได ้

คลกิปุ่ ม  เพือ่บนัทกึผลการคน้หาใหเ้ป็น Favorite Stocks 

 

 

: คลกิปุ่ มนี ้หลงัจากเปิดหนา้จออืน่เชน่ last and chart เพือ่แสดงหุน้ทีค่น้หาได ้
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Making 100% Use 

 
Range of Stock Search/Biggest Price Range (Today) Search 

หุน้ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ สามารถคน้หาไดโ้ดยใชห้นา้จอ ‘[5100] DIY Conditional Search’ บน Finansia HERO  

อยา่งไรก็ตาม การคน้หาหุน้ใหแ้มน่ย า ผูใ้ชส้ามารถสรา้ง formula ในการคน้หาใหต้รงและเหมาะสมกบัหุน้ทีต่อ้งการได ้

ดา้นลา่งคอืสิง่ทีต่อ้งท ากอ่น หากตอ้งการทีจ่ะใชห้นา้จอส าหรับ function ในการคน้หาหุน้ทีเ่หมาะสม ‘[5100] DIY  

Conditional Search’  

 การคน้หาหุน้โดยก าหนดชว่ง 

วธินีีเ้ป็นวธิกีารคน้หาหุน้โดยก าหนดชว่งราคา 

 

 เลอืก [Quote Analysis → Price → Range of Stock] ภายใตเ้งือ่นไข 

 ก าหนดจ านวนวนัและชว่งราคาส าหรับการคน้หา 

 คลกิปุ่ ม   

 คลกิปุ่ ม  เพือ่คน้หาหุน้ทีอ่ยูใ่นชว่งราคาทีต่อ้งการ 
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 การคน้หาชว่งราคาทีม่ากทีส่ดุ (Most Swing Trade) 

วธินีีเ้ป็นวธิทีีใ่ชส้ าหรับคน้หาหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคามากทีส่ดุในวนั ในชว่งเวลาทีก่ าหนด 

 

 เลอืก [Quote Analysis → Price → Biggest Price Range (Today)] ภายใตเ้งือ่นไข 

 ปรับเปลีย่นจ านวนวนัใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ วา่ตอ้งการคน้หาหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในวนัทีก่ าหนด  

 คลกิปุ่ ม   

 คลกิปุ่ ม  คน้หาหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาประจ าวนัมากทีส่ดุในชว่งเวลาและชว่งราคาทีก่ าหนด 
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4. Real-Time Conditional Search [Screen No. 5101] 
 
ค าอธบิายหนา้จอ 

เนือ่งจากในหนา้จอ ‘[5100] DIY Conditional Search’ จะไดผ้ลลพัธข์อ้มลูใน ณ ขณะทีท่ าการคน้หาในเวลานัน้  
(กดปุ่ ม Search) ซึง่หากตอ้งการไดผ้ลลพัธ ์Update อยูเ่สมอ ตอ้งกด Search เพือ่ Refresh ขอ้มลูใหมอ่ยู่ตลอด ซึง่ไม่สะดวก

ในการสแกนหาหุน้ทีต่อ้งการผลลพัธแ์บบเรยีลไทม ์(Real-time) โดยทีไ่มต่อ้งกด Search เพือ่ Refresh  

ซึง่หนา้จอ 5101 จะชว่ยตอบโจทยก์ารสแกนหาหุน้แบบเรยีลไทม ์(Real-time) ใหโ้ดยอตัโนมัตติาม Condition ทีผู่ใ้ช ้

ก าหนดและบนัทกึไว ้จากหนา้ 5100 

คลกิทีปุ่่ ม  ในหนา้จอ ‘[5101] Real-time Conditional Search’ เพือ่เปิดหนา้จอ ‘[5100] DIY Conditional 
Search’ ส าหรับการตัง้คา่เงือ่นไข 

 

    
 

 

 เลอืกเงือ่นไขจากโครงสรา้งเมนูทางดา้นซา้ย 

 หลงัจากเปลีย่นตัวแปรของเงือ่นไขทีไ่ดเ้ลอืกแลว้คลกิปุ่ ม “Add” เพือ่เพิม่เงือ่นไขตอ่ 

 เมือ่เงือ่นไขการคน้หาถกูสรา้งขึน้ ใหค้ลกิปุ่ ม “Save” และป้อนชือ่ของเงือ่นไขของผูใ้ช ้
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 ‘User Condition’ จะถกูบนัทกึไวใ้นเมนูดา้นซา้ยบนในแถบขวาสดุ-> เลอืก Condition ทีต่อ้งการ 

 คลกิ “Real-Time Search” ทีด่า้นลา่งของหนา้จอเพือ่เปิดหนา้จอ “[5101] Real-time Conditional Search” ส าหรับ 

การคน้หาแบบเรยีลไทม ์(Real-time) โดยใชเ้งือ่นไขของผูใ้ช ้
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 หากมกีารก าหนดเงือ่นไขตามตอ้งการไวแ้ลว้ ใหเ้ปิดหนา้ “[5101] Real-time Conditional Search” เพือ่ใหร้ะบบ

ประมวลผล (หรอืคน้หา) แบบเรยีลไทม ์(Real-time) 

 

 แสดงรายละเอยีดและเงือ่นไขผูใ้ชท้ีเ่ลอืกไว ้ 

 Result ของหุน้ทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หาซึง่จะถกูลบและเพิม่โดยอตัโนมัตติามการเปลีย่นแปลงราคา  

 

ปุ่ ม Settings และ Link 

 

 

 : การท า Manual search จาก Condition ทีถ่กูเลอืกไว ้  

 : คลกิปุ่ มนีเ้พือ่เปิดหนา้จอ Tick Chart 

 : ฟังกช์นั Play/Pause เพือ่หยดุชัว่คราว หรอื Play ตอ่ เพือ่ Monitoring  

 : กลับไปหนา้จอ '[5100] DIY Conditional Search' 
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 : Setting  

 

 สามารถก าหนดจ านวนแถวทีส่ามารถมองเห็นไดโ้ดยไม่ตอ้งเลือ่นลง และจ านวนชอ่ง Field ทีค่งที ่ซึง่จะไม่

เปลีย่นแปลงโดยการเลือ่นลง 

 คลกิทีปุ่่ ม “Add Field” หรอื “Del Field” เพือ่เปิดรายการ Field เป็นแบบป็อปอพั ติ๊กชอ่งทีอ่ยูข่า้งหนา้ Field  

ทีจ่ะเพิม่หรอืลบแลว้คลกิปุ่ ม “OK” 

 ปุ่ มซา้ยและขวาทีใ่ชเ้พือ่ยา้ยต าแหน่งของแตล่ะฟิลดท์ีเ่ลอืกไว ้ 

 หา หากตอ้งการลบ Field โดยไม่คลกิทีปุ่่ ม “Del Field” ใหค้ลกิปุ่ ม “Del” ดา้นลา่งแตล่ะชอ่งไดเ้ลย 

 

 : คลกิปุ่ มนีเ้พือ่เปิดหนา้จอป็อปอพั 'User-Deleted List' 

 Of Item/Auto DEL/Link 

● Of Item: แสดงผลการคน้หาเป็น จ านวนหุน้  เชน่  # of item: 25  แสดงวา่พบหุน้จ านวน 25 ตัว   

● Auto DEL: หุน้ทีอ่อกนอกเงือ่นไขจากชว่งของการคน้หาตามการคน้หาขอ้มลูแบบเรยีลไทม ์(Real-time) จะถกูลบ 

โดยอตัโนมัต ิหากไม่ไดใ้ชฟั้งกช์นั ‘Auto DEL’ ผูใ้ชต้อ้งคลกิปุ่ ม  เพือ่ลบหุน้ 

● Link: หากเลอืกรายการ ‘Link’ หนา้จอตา่งๆ ทีเ่ปิดคา้งไวอ้ยู ่ Link จะเชือ่มโยงกบัหุน้ทีเ่พิม่ใหมท่นัท ี 
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 : ปุ่ มนีจ้ะเปิดหนา้ตา่ง ‘Favorite Stock Settings’ เพือ่ Add หุน้เขา้ไปใน Favorite  

 

 Favorite Group แสดงรายการของกลุม่ Favorite ทีผู่ใ้ชไ้ดส้รา้งไว ้หากตอ้งการบนัทกึหุน้ทีท่ าการคน้หาไว ้ใหค้ลกิปุ่ ม 

“NEW” และตัง้ชือ่ของกลุม่ Favorite แลว้กด Add All   

 เป็นกลุม่หุน้เพือ่ใชส้ าหรับการคน้หา สามารถเลอืกหุน้ทีจ่ะเพิม่เป็นหุน้ Favorite ได ้หรอืลงบนัทกึทัง้หมดก็ได ้

 List รายการชือ่หุน้ทีอ่ยูใ่น Favorite ซึง่เป็นกลุม่ทีช่ ืน่ชอบทีเ่ลอืกไวใ้น  เมือ่สรา้งกลุม่ Favorite ใหม ่จะแสดงเป็น

ชอ่งวา่ง และท าการ Add หุน้ทีต่อ้งการใน Favorite นัน้ๆ  

 คลกิปุ่ ม [▶] เพือ่ Add หุน้ใน  และคลกิปุ่ ม “Add All” เพือ่เพิม่หุน้ทัง้หมด 

คลกิปุ่ ม [◀] เพือ่ลบหุน้ใน  และคลกิปุ่ ม “Del All” เพือ่ลบหุน้ทัง้หมด 
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 : ปุ่ มนีจ้ะซอ่นรายละเอยีดและเป้าหมายของเงือ่นไขทีเ่ลอืกไวบ้นหนา้จอ 
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C. Order 

1. Mini Order [Screen No. 4000] 

เป็นหนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบง่ายๆ ซึง่สามารถสง่ค าสั่งไดท้ัง้ค าสัง่ซือ้/ขาย/แกไ้ข หรอืยกเลกิ โดยเป็นหนา้จอซือ้

ขายหลกัของระบบ Finansia Hero โดยจะไปปรากฏอยู่ในหนา้จอซือ้ขายตา่งๆ ทีเ่ป็นหนา้ส าเร็จรูป อาทเิชน่ Screen no 7000, 

7001, 7002, 9001, 9002 เป็นตน้ ซึง่หนา้จอนีค้วรเปิดใชง้านควบคูก่บัหนา้จออืน่ๆ อาทเิชน่ Quote หรอืใชส้ าหรับเพือ่ผูใ้ชบ้าง

ทา่นตอ้งการจะประกอบหนา้ตามความตอ้งการของตัวเอง 

 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 แถบค าสัง่ Buy, Sell, Chg/Cancel 

กดเลอืกแถบค าสัง่ทีต่อ้งการทางดา้นบนของหนา้จอ 
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 ประเภทค าสัง่ 

สามารถเลอืกประเภทค าสัง่ตา่งๆ ได ้เชน่ Limit, ATO/ATC, MP, MTL และ MKT 

 

 

วธิสีง่ค าสัง่ซือ้ 

 ค าส ัง่ซือ้ 

สามารถกดเลอืกแถบค าสัง่ซือ้ บรเิวณดา้นบนของหนา้จอ 

 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 เลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการซือ้  

 และสามารถเลอืก  เมือ่ตอ้งการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์บบ NVDR (-R) 
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 ใสป่รมิาณหลักทรัพยท์ีต่อ้งการ หรอืกดปุ่ ม  จะมหีนา้ตา่งปรากฏขึน้ เพือ่ท าการเลอืก  

วา่ตอ้งการ Volume ตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 

 

1. Volume สามารถเลอืกตามปุ่ ม Shortcut ทีก่ าหนดไวใ้ห ้

2. % หากเลอืก X% จะเป็นการค านวณ Auto Volume Calculation ตาม X% ของวงเงนิคงเหลอื (Credit Avialable)  

ณ ขณะนัน้ 

กดปุ่ ม  เพือ่ค านวณ Volume สงูสดุทีส่ามารถสง่ค าสัง่ได ้โดยค านวณจากวงเงนิคงเหลอื (Credit Avialable) 

เลอืก AUTO เพือ่ค านวณ Volume แบบ Auto โดยคดิตามสดัสว่น (%) ทีเ่ลอืก ค านวณจากวงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถซือ้ได ้

(Credit Available) 

 

 ใสร่าคาหรอืกดเครือ่งหมาย ฿ จะแสดงหนา้ตา่งใหมเ่พือ่เลอืกราคาทีต่อ้งการ 

 การเลอืก AUTO เพือ่ใสร่าคาปัจจบุนั (Last) และเลอืก Cond. เพือ่เลอืกเงือ่นไขในการสง่ค าสัง่ 

 กด  เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้ 

 กด  เพือ่ลา้งขอ้มลูทีห่นา้จอ 
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 ค าส ัง่ขาย 

สามารถกดเลอืกแถบค าสัง่ขาย บรเิวณดา้นบนของหนา้จอ 

 

วธิสีง่ค าสัง่ขาย 

    เลอืกบญัชทีีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

   เลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการขาย 

   ใสป่รมิาณ Volume ทีต่อ้งการ หรอืกดปุ่ ม  จะมหีนา้ตา่งปรากฏขึน้ เพือ่ท าการเลอืก 

 

กดปุ่ ม  เพือ่แสดง Volume ทีม่ใีน Port 

เลอืก AUTO เพือ่ค านวณจ านวนหลกัทรัพย ์โดยคดิตามสดัสว่น (%) ทีเ่ลอืก ค านวณจากจ านวนหุน้ในพอรต์ 

กดทีปุ่่ ม  เพือ่ดหูลกัทรัพยใ์น Portfolio และสามารถสง่ค าสัง่ขายได ้

   ใสร่าคาหรอืกดเครือ่งหมาย ฿ เพือ่เลอืกราคาทีต่อ้งการ 

ก าหนดรูปแบบค าสัง่ทีต่อ้งการสง่ เลอืก AUTO เพือ่ใสร่าคาปัจจบุนั เลอืก Cond. เพือ่เลอืกเงือ่นไขในการสง่ค าสัง่ 

   กด  เพือ่สง่ค าสัง่ขาย 

   กด  เพือ่ลา้งขอ้มลูทีห่นา้จอ 
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 แกไ้ข/ยกเลกิค าส ัง่  

เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิค าสัง่ โดยกดแถบ Chg/Cancel ดา้นบนของหนา้ตา่ง 

 

 

    เลอืกประเภทบัญชทีีต่อ้งการ 

    เลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการแกไ้ข/ยกเลกิค าสัง่ 

    ใสห่มายเลขค าสัง่หรอืกดปุ่ ม  เพือ่เปิดหนา้จอ Unmatched Order 

 กด  เพือ่รเีซทค าสัง่ซือ้หรอืขายกลับไปยังคา่เดมิ 

   แกไ้ข Volume ตามตอ้งการ หรอืกดทีปุ่่ ม  จะมหีนา้ตา่งปรากฏขึน้ เพือ่ท าการเลอืก  

เลอืก AUTO เพือ่ค านวณจ านวน Volume โดยคดิตามสดัสว่น (%) ทีต่ัง้คา่ไวใ้นหนา้ Setting  

   หากตอ้งการเปลีย่นแปลงราคา สามารถใสร่าคาหรอืกดเครือ่งหมาย ฿ เพือ่เลอืกราคาทีต่อ้งการ เลอืก Cond. เพือ่เลอืก 

 เงือ่นไขในการสง่ค าสัง่  

   กดปุ่ ม  เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิค าสัง่ 

   คลกิ  เพือ่ลา้งขอ้มลูทีห่นา้จอ 
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2. Quick Order [Screen No. 4020] 
 

Quick Order เป็นหนา้จอสง่ค าสั่งซือ้ขายรูปแบบใหม่ ทีส่ามารถสง่ค าสั่งไดอ้ย่างรวดเร็วตามรูปแบบของค าสั่ง ที่

ก าหนดไวก้อ่นหนา้ ชว่ยลดระยะเวลาในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดอ้ยา่งมากส าหรับผูใ้ชท้ีม่รีูปแบบในการสง่ค าสัง่ทีช่ดัเจน 

 

ซึง่หนา้จอนีม้คีวามแตกตา่งจากหนา้จอสง่ค าสัง่แบบอืน่ๆ เนื่องจากผูใ้ชง้านไมต่อ้งคยีเ์ลอืก Buy/Sell, ราคาหรอื 

จ านวนหุน้ การซือ้ขายหลกัทรัพยใ์นการสง่ค าสัง่แตล่ะครัง้ โดยระบบจะอา่นคา่จากรูปแบบทีล่กูคา้ก าหนดไว ้ซึง่จะท าให ้

ผูใ้ชง้านสามารถสง่ค าสัง่ไดร้วดเร็วมากยิง่ขึน้  

 

โดยผูใ้ชง้านสามารถตัง้ค่ารูปแบบของค าสั่ง (ซือ้, ขาย, เปลีย่นแปลง/ยกเลกิ), ประเภทค าสั่ง, ราคา และจ านวนหุน้ 

หรือ สามารถระบุจ านวนเป็นจ านวนเงนิในการซือ้แต่ละค าสั่งได ้แลว้ท าการ save เป็นชือ่ของรูปแบบค าสั่งเพื่อง่ายต่อการ

เรยีกใช ้

 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 
มรีูปแบบหนา้จออยู่ 4 แบบส าหรับ Quick Order โดยหนา้จอแตล่ะประเภท แสดงขอ้มูลตา่งๆ ทีแ่ตกตา่งกันออกไป

ตามความชอบของผูใ้ช ้เชน่ Quote, Favorite, News และ Chart รวมถงึขอ้มูลบัญชอีืน่ๆ เชน่ Unmatched, Portfolio, 

Deposit, Deal Summary, Account Info เป็นตน้  
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กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกประเภทหนา้จอ 

 

 ประเภท 1: การสง่ค าสัง่แบบรวดเร็ว (Quick Order) 

 

 กดปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่ รายละเอยีดรูปแบบการสง่ค าสัง่แบบ Quick Order  

 แสดงรูปแบบการสง่ค าสัง่ตา่งๆ ตามทีผู่ใ้ชง้านไดท้ าการตัง้คา่ไวก้อ่นหนา้ ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรูปแบบของค าสัง่ทีไ่ด ้

ก าหนดไวก้อ่นหนา้ เพือ่ใหก้ารสง่ค าสัง่ครัง้ถัดไปรวดเร็วขึน้ โดยการ Click เลอืกรูปแบบค าสัง่นัน้ หลงัจากนัน้จะมหีนา้ Pop-up 

เพือ่ใหย้นืยันการสง่ค าสัง่ซือ้ขายอกีครัง้ (เป็น Optional ใน Setting) 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 ประเภท 2: การสง่ค าสัง่แบบรวดเร็ว + ขอ้มลูหลกัทรัพย ์+ ขอ้มลูบัญช ี(Quick Order + Code Search + Balance) 

 

 แสดงแถบขอ้มลู FAV/News/Chart 

 Favorite: แสดงขอ้มลูหลักทรัพยใ์นรายการโปรด 

 News: แสดงขา่วของหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก 

 Chart: แสดงกราฟราคาของหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก 

 

 Unmatched/Portfolio/Account Info/Deal Summary/Volume Simulator/Order Status/Chart/Portfolio & 

Unmatched Order 

 Unmatched: แสดงรายการค าสัง่ทีย่ังไมถ่กูจับคู ่และสามารถเปลีย่นแปลง/ยกเลกิค าสัง่ดงักลา่วได ้

 Portfolio: แสดงขอ้มูลตา่งๆ ในพอรต์การลงทนุ เพือ่ดสูถานะพอรต์ 

 Account Info: แสดงขอ้มูลของบญัชหีลักทรัพย ์ณ ปัจจบุนั สามารถตรวจสอบสถานะเงนิฝากของบัญชไีด ้

 Deal Summary: แสดงสรุปรายการซือ้ขายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายในวนั (Confirmation) 

 Volume Simulator: แสดงขอ้มลูการจ าลองการซือ้หุน้ตามราคาทีก่ าหนดเอง วา่สามารถซือ้หุน้ไดจ้ านวนหุน้เทา่ไร จาก วงเงนิ

คงเหลอื (Credit Avail.) และ Total Limit ทีม่อียู ่  

 Order Status: แสดงสถานะรายการค าสัง่ (รายวนั)  

 Chart: แสดงกราฟ (Graph) ราคาของหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก 

 Portfolio & Unmatched Order: แสดงขอ้มูลพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) พรอ้มรายการค าสัง่ทียั่งไมถ่กูจับคู ่(Unmatched)  
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 ประเภท 3: ขอ้มลู Quote + การสง่ค าสัง่แบบรวดเร็ว + ขอ้มลูหลกัทรัพย ์+ รายการค าสัง่ซือ้ขาย  

(Quote + Quick Order +Code Search + Balance)  

หนา้จอนี้จะแสดงขอ้มลู Quote เพิม่เตมิ จากหนา้จอประเภท 1 และ 2  

 

 

 ประเภท 4: ขอ้มลู Quote + การสง่ค าสัง่แบบรวดเร็ว (Quote + Quick Order) 
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การต ัง้คา่การสง่ค าส ัง่แบบรวดเร็ว 

ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่การสง่ค าสัง่แบบรวดเร็วไดต้ามความตอ้งการ โดยการกดปุ่ ม  เพือ่ใหก้ารสง่ค าสัง่ซือ้ขายรวดเร็วและ 

สะดวกมากขึน้  

 การเพิม่รายการค าสัง่ 

เลอืกประเภทค าสัง่ ราคาและปรมิาณทีต่อ้งการซือ้ขาย เพือ่เพิม่รายการค าสัง่ซือ้ขาย 

 

 

 เลอืกค าสัง่ ซือ้, ขาย, เปลีย่นแปลง,ยกเลกิ 

 เลอืกประเภทค าสัง่ Limit Price, ATO/ATC, MP, MKT, MTL 

 ก าหนดราคา โดยการเลอืกราคาตัง้ตน้เชน่ ราคา Last, Open/High/Low/Ceiling/Floor หรอืระบรุาคาแน่นอน หรอื  

Last + Tick/% เป็นตน้ 

 ก าหนดปรมิาณการซือ้ขาย (Volume) 

   Real-time volume auto calculation – ระบบจะค านวณปรมิาณการซือ้ขายอัตโนมัตแิบบเรยีลไทม ์ 

(Real-time) ตามวงเงนิคงเหลอืทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

   User defined order price – ก าหนดจ านวนเงนิในการสง่ค าสัง่ซือ้ โดยระบบจะแปลงเป็นจ านวนหุน้ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

ราคาหุน้ ตามราคาทีก่ าหนด 

   Volume – ผูใ้ชก้ าหนดจ านวนหุน้ตามทีต่อ้งการ 

 ตัง้ชือ่รายการค าสัง่ซือ้ขายตามทีต่อ้งการ 

 กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่รายการค าสัง่แบบรวดเร็ว  
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 เลอืกรายการค าสัง่ทีต่อ้งการ เพือ่บนัทกึลงในรายการค าสัง่ 

 

 กดปุ่ ม  และกดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงรายการค าสัง่ 

 กดเครือ่งหมายกากบาทในชอ่ง Del เพือ่ลบรายการค าสัง่ จากนัน้กดปุ่ ม  และปุ่ ม  เพือ่บนัทกึ 

การเปลีย่นแปลงรายการค าสัง่ 

 Show order confirm window: สามารถเลอืกเพือ่แสดงหนา้ตา่งยนืยันการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

 สามารถเลอืกเพือ่แสดงขอ้มลูเบือ้งตน้ของรายการค าสัง่ซือ้ขาย เมือ่วางเมาสไ์วบ้นรายการค าสัง่ (Tooltips) 
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 การแกไ้ขรายการค าสัง่ 

สามารถแกไ้ขรายการค าสัง่ทีไ่ดท้ าการตัง้คา่ไวก้อ่นหนา้ 

 

 

 เลอืกรายการค าสัง่ทีต่อ้งการจะแกไ้ข 

 แกไ้ขขอ้มลูตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการเปลีย่นแปลง เชน่ ประเภทค าสัง่ ราคาและปรมิาณการซือ้ขาย  

 กดปุ่ ม  เพือ่อปัเดตรายการค าสัง่ 

 กดปุ่ ม  และกดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลงรายการค าสัง่ 
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ประเภทค าส ัง่ซือ้ขาย 

Limit: เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ทีร่ะบรุาคาแน่นอน  

MKT (Market Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขาย ณ ราคาตลาดทีใ่ชเ้มือ่ผูล้งทนุตอ้งการซือ้หรอืขายทนัท ีณ ราคาทีด่ทีีส่ดุ 

ในขณะนัน้  

โดยระบบซือ้ขายจะถอืวา่ ค าสัง่ Market Order เป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขายต า่สดุ หรอืเป็นการเสนอขาย ณ ราคา

เสนอซือ้สงูสดุ ดงันัน้หากไมม่คี าสัง่ซือ้หรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่ค าสัง่ Market Order นัน้จะถกูยกเลกิหรอืสัง่ไม่ได ้ 

แตห่ากมคี าสัง่ซือ้หรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่ค าสัง่ Market Order จะสามารถจับคูซ่ือ้ขายไดท้นัททีีเ่ขา้มาในระบบ 

หากจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ขาย ณ ราคา Market Order ไมส่ามารถจับคูก่ารซือ้ขายไดห้มดทัง้จ านวน ระบบ 

การซือ้ขายจะยกเลกิจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่หลอือยู่ทัง้หมดโดยอตัโนมัต ิ

MP (Special Market Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขาย ณ ราคาตลาด ทีใ่ชเ้มือ่ผูล้งทนุตอ้งการซือ้หรอืขายทนัท ีณ ราคาทีด่ ี

ทีส่ดุในขณะนัน้  

โดยระบบซือ้ขายจะถอืวา่ ค าสัง่ Special Market Order เป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขายต า่สดุ หรอืเป็นการเสนอขาย 

ณ ราคาเสนอซือ้สงูสดุ ดงันัน้หากไมม่คี าสัง่ซือ้หรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่ค าสัง่ Special Market Order นัน้จะถูก

ยกเลกิหรอืสัง่ไม่ได ้แตห่ากมคี าสัง่ซือ้หรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่ค าสัง่ Special Market Order จะสามารถจับคูซ่ือ้ขาย

ไดท้นัททีีเ่ขา้มาในระบบ 

หากจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ขาย ณ ราคา Special Market Order ไมส่ามารถจับคูก่ารซือ้ขายไดห้มดทัง้จ านวน ระบบ

การซือ้ขายจะจัดจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่หลอืเป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาทีส่งูกวา่ราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยหรอืเป็นการเสนอขาย  

ณ ราคาทีต่ า่กวา่ ราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยหนึง่ชว่งราคา 

MTL (Market-to-Limit Order): ระบบซือ้ขายจะถอืวา่ ค าสัง่ Market to limit order การเสนอซือ้ ณ ราคาเสนอขาย

ต า่สดุ หรอืเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซือ้สงูสดุเพยีงล าดบัราคาเดยีว ดงันัน้หากไมม่คี าสัง่ซือ้หรอืขาย ดา้นตรงขา้มรอการ

จับคูอ่ยู ่ค าสัง่ Market to limit order นัน้จะถกูยกเลกิหรอืสัง่ไมไ่ด ้แตห่ากมคี าสัง่ซือ้หรอืขายดา้นตรงขา้มรอการจับคูอ่ยู ่ค าสัง่ 

Market to limit order จะสามารถจับคูซ่ือ้ขายไดท้นัททีีเ่ขา้มาในระบบ  

หากจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ขาย ณ ราคา Market to Limit Order ไมส่ามารถจับคูก่ารซือ้ขายไดห้มดทัง้จ านวน ระบบ

การซือ้ขายจะจัดจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่หลอืเป็นการเสนอซือ้ ณ ราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ย 

ATO (At-The-Open Order): เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยท์นัททีีต่ลาดเปิดการซือ้ขาย ณ ราคาเปิด โดย

สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดร้ะหวา่งกอ่นเปิดตลาดทัง้ภาคเชา้และภาคบา่ย (Pre Open) 

ATC (At the Close Order): เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยท์นัททีีต่ลาดปิดการซือ้ขาย ณ ราคาปิด โดยสามารถสง่ 

ค าสัง่ซือ้ขายไดใ้นชว่งกอ่นปิดตลาด (Pre Close) 

IOC (Immediate-Or-Cancel Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพยต์ามราคาทีร่ะบไุวใ้นขณะนัน้ โดยทนัท ีหากซือ้

หรอืขายไดไ้มห่มดทัง้จ านวนทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืจะถกูยกเลกิ การสง่ค าสัง่ IOC สามารถสง่ค าสัง่ไดใ้นชว่งตลาดเปิดท าการ

ซือ้ขายเทา่นัน้และไม่สามารถใชค้ าสัง่ทีม่เีงือ่นไขนีร้่วมกบัประเภทค าสัง่อืน่ๆ ได ้  

FOK (Fill-Or-Kill Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยต์ามราคาทีร่ะบไุว ้โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จ านวนทีต่อ้งการ หาก

ซือ้หรอืขายไดไ้มห่มดตามจ านวนทีต่อ้งการจะยกเลกิค าสัง่นัน้ทัง้หมด  

โดยค าสัง่ประเภทนีส้ามารถสง่ค าสัง่ไดใ้นชว่งตลาดเปิดท าการซือ้ขายเทา่นัน้และไมส่ามารถใชค้ าสัง่ทีม่เีงือ่นไขนีร้่วมกบั

ประเภทค าสัง่อืน่ๆ ได ้

Publish (Iceberg Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลักทรัพยท์ีม่ปีรมิาณสงู เป็นค าสัง่เดยีว 

แตไ่ม่ประสงคจ์ะแสดงจ านวนหลกัทรัพยท์ัง้หมดในคราวเดยีว โดยระบบซือ้ขายจะชว่ยทยอยสง่ค าสัง่ โดยแบง่เป็นจ านวน

หลกัทรัพยเ์ป็นค าสัง่ย่อยทีม่จี านวนและราคาเดยีวกนัเขา้สูร่ะบบซือ้ขายโดยอัตโนมัต ิ

โดยค าสัง่ Iceberg จะสง่ไดเ้ฉพาะในชว่งเวลาท าการซือ้ขายโดยตอ้งเป็นค าสัง่ประเภท ระบรุาคา (Limit Price) ทีไ่มม่ี

เงือ่นไขอืน่ และมคี าสัง่ย่อยไม่เกนิ 100 ค าสัง่ 

นอกจากนี ้ค าสัง่ Iceberg ทีจั่บคูซ่ ือ้ขายไดไ้มห่มดในแตล่ะชว่งท าการซือ้ขายจะถกูยกเลกิ รวมทัง้กรณีทีม่กีารขึน้ 

เครือ่งหมาย Halt ในหลกัทรัพยนั์น้ๆ ค าสัง่ Iceberg จะถกูยกเลกิเชน่กนั 

 
* แหลง่ทีม่าของขอ้มูล: ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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3. Multi Order [Screen No. 4010] 
 

Multi Order เป็นหนา้จอทีใ่ชส้ าหรับสง่ค าสัง่ซือ้/ขายไดห้ลายรายการในครัง้เดยีว โดยการคยีซ์ือ้หรอืขายหุน้เก็บ 

ไวก้อ่นตามความตอ้งการ และสง่ค าสัง่ในคราวเดยีว รวมทัง้ยังสามารถ Change และ Cancel หลายรายการในเวลาเดยีวกัน โดย
สามารถสง่ค าสัง่ไดค้รัง้ 20 ค าสัง่    

  

 
 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 ใสช่ือ่หลกัทรัพยท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่รายการหลักทรัพยท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่  

 กดปุ่ ม  เพือ่ลบรายการสง่ค าสัง่ 

 ท าเครือ่งหมาย √ หนา้รายการทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

 เลอืกสถานะค าสัง่ buy/sell, ประเภทค าสัง่ซือ้ขาย, ปรมิาณและราคาของหลักทรัพย ์เป็นตน้ ทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 กดปุ่ ม  เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้ขายรายการหลักทรัพยท์ีเ่ลอืก 

 กดปุ่ ม  เพือ่สง่ค าสัง่หลักทรัพยท์ัง้หมดทีเ่ลอืก 

 กดแตล่ะแถบ เพือ่เลอืกดขูอ้มูลอืน่ๆ เชน่ Order Status เพือ่ดสูถานะของ Order พรอ้มกับสามารถ Change All & Cancel 
All, Portfolio & T.R G/L, Unmatched Order และ Favorite Stock 
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การต ัง้คา่การสง่ค าส ัง่ 

กดปุ่ ม  บรเิวณดา้นบนของหนา้จอ เพือ่ก าหนดหรอืตัง้คา่ของ Multi Order ทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ เชน่ ประเภท
ค าสัง่ซือ้ขาย ราคา และจ านวนหุน้ทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

 
 
 

Multiple stock Instrument Order Settings 
 

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดคา่เริม่ตน้ของการสง่ค าสัง่แบบ Multi Order เป็นฝ่ังซือ้หรอืขาย (Order Type) และ 

ประเภทราคาของค าสัง่ซือ้ขาย (Type) วา่จะเป็น Limit Price หรอื Market Order 

 กรณีสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบก าหนดราคาหลักทรัพย ์สามารถก าหนดเป็น Last ± Tick ไดต้ามตอ้งการ หรอื Best Bid, 
Best Offer  

 ก าหนดปรมิาณหลักทรัพยท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่ เป็นจ านวนหุน้ หรอืสามารถค านวณปรมิาณหลักทรัพยอ์ัตโนมัต ิตามจ านวน 
เงนิทีก่ าหนด 

 การตัง้คา่อืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ การแสดงรายการยนืยันการสง่ค าสัง่ (Show Order Confirmation), การเคลยีร ์Volume 
หลงัจากสง่ค าสัง่ (Clear Volume After Order) เป็นตน้ 
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วธิกีารเตรยีม Order และการสง่ค าส ัง่ 

หลงัจากทีไ่ดก้ าหนดคา่ส าหรับการสง่ค าสัง่ในหนา้ Setting เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้    
 

 
 

- พมิพช์ือ่หุน้ทีต่อ้งการ แลว้ Enter หรอืกดปุ่ ม  

- หากกด Enter ซ ้าๆ หรอืกดปุ่ ม Add item ซ ้าๆ จะเป็นการท า Duplicate order    

-  

 
 
 

- สามารถแกไ้ขทกุ Fields ในหนา้จอทีแ่สดงผลไดท้กุ Field เชน่ตอ้งการเปลีย่น Buy->Sell , เปลีย่นชือ่หุน้ , เปลีย่น
ราคา ,  Vol และอืน่ๆ   

- เมือ่ตอ้งการสง่ค าสัง่ Multi Order ใหก้ดปุ่ ม  
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4. Finansia Order Level 2 [Screen No. 7001] 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 
ส าหรับหนา้จอ Finansia Order Level 2 ประกอบดว้ยหนา้จอทัง้หมด 4 หนา้จอหลกั ไดแ้ก ่หนา้จอแสดงขอ้มลูราคา, 

หนา้จอการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย, หนา้จอกราฟ, และหนา้จอแสดงขอ้มลูบัญชขีองลกูคา้ 

สามารถดขูอ้มลูตลาดและขอ้มูลหลกัทรัพย ์ในหนา้จอ Bid/offer และ ขอ้มูลบญัช ีสามารถดรูาคาและสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
หลกัทรัพยไ์ดบ้นหนา้จอเดยีวกัน นอกจากนียั้งสามารถสัง่ซือ้, ขาย, เปลีย่นแปลง/ยกเลกิรายการค าสัง่เพือ่ลดขัน้ตอนทีจ่ะตอ้ง 

ป้อนค าสัง่ซือ้ขายทกุครัง้ 

 

 

 หนา้ตา่ง Bid/Offer 

คอืหนา้จอแสดงขอ้มลูของราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย 5 อนัดับทีด่ทีีส่ดุ (Bid/Offer) พรอ้มกบัจ านวน Volume ของ

ราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขายทีร่าคานัน้ๆ ซึง่สามารถเลอืกดไูดท้ัง้รูปแบบขอ้มลูและกราฟ สามารถดขูอ้มลูราคาหลักทรัพย์
ไดแ้บบใหเ้ครือ่ง Run หมนุวนไปเรือ่ยๆ ตาม Group ทีต่อ้งการ โดยใชฟั้งกช์นั rotator และมฟัีงกช์นั Stock Memo ทีใ่ชเ้ขยีน

บนัทกึขอ้มูลหุน้ตามทีต่อ้งการบนัทกึ 
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 แสดงขอ้มลู Last, change, %change, volume, 5 bid/offer   

 คลกิเพือ่ดขูอ้มูลปรมิาณการซือ้ขาย 

 คลกิเพือ่เปิดหนา้จออืน่เพือ่ดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 หนา้ตา่งสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย 

เมือ่มคีวามตอ้งการสง่ค าสัง่แบบ Spread Out Order (กดทีปุ่่ ม O ตามรูปดา้นลา่ง) รูปแบบการสง่ค าสัง่จะแสดงออก 
โดยเรยีงตามล าดบั “Buy, Change/Cancel, Sell” จากดา้นซา้ยเพือ่ใหส้ามารถสัง่ซือ้ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งเลอืกประเภทค าสัง่ซือ้ 

และมรีูปแบบตา่งๆ เพือ่เพิม่ความสะดวกในการจัดวางต าแหน่ง 
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 หนา้ตา่งแสดงขอ้มูลของบญัชหีลกัทรพัย ์

แสดงขอ้มลูโดยรวมของบญัชหีลกัทรัพย ์ เชน่ รายการทียั่งไมถ่กูจับคู,่ พอรต์, ขอ้มลูของบญัช,ี สรุปรายการสง่ค าสัง่ 

และ Volume Simulator โดยทกุหนา้ตา่งถูกรวมอยูใ่นแถบดา้นบน 

สามารถเปลีย่นแปลง, ยกเลกิ และขายทกุรายการไดเ้พยีงเลอืกเครือ่งหมาย √ ในชอ่งดา้นหนา้ชือ่หุน้ 

 

 Order Status 

สถานะรายการทีส่ง่ค าสัง่ไปภายในวนั 

 

 Portfolio  

แสดงขอ้มลูของพอรต์ ณ ปัจจุบนั สามารถดขูอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองผูใ้ชง้านได ้
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 Deal Summary 

สรุปรายการซือ้ขายของวนัโดยม ี2 Views คอื Deal Summary และ Daytrade View ซึง่ตา่งกนัตรงทีห่ากมคีา่ 

Realized เกดิขึน้ Deal Summary จะใช ้Avg.Cost ค านวณคา่ Realized สว่น Daytrade View จะใช ้Avg.Buy Price 

ของวนันัน้ ค านวณคา่ Realized  

 

 

 Unmatched - รายการซือ้ขายทียั่งไมถ่กูจับคู ่

แสดงรายการปรมิาณหลักทรัพยค์งเหลอืทีร่อการจับคู ่

 

 

 Portfolio & Unmatched Order 

พอรต์และขอ้มูลของรายการทีย่ังไมถ่กูจับคู่ สามารถแกไ้ขรายการหรอืยกเลกิรายการทีย่ังไมถ่กูจับคูไ่ดภ้ายในหนา้นี้ 

รวมทัง้สัง่ขายหุน้จากหนา้ Port ทัง้แบบรายตวัและ Sell All 
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 Account Info 

แสดงขอ้มลูของบัญชหีลกัทรัพย ์ณ ปัจจบุนั 

 

 

 News - ขา่ว 

ส าหรับเลอืกดขูา่วทีเ่กีย่วกบัหลกัทรัพยท์ัง้หมดหรอืเลอืกดเูฉพาะหลักทรัพยท์ีส่นใจ 

 

 

 

 Chart 

แสดงขอ้มลูกราฟราคาของหลักทรัพย ์สามารถเลอืกใช ้Indicators และ analysis tools ไดภ้ายในหนา้ตา่งนี้ 
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 Volume Simulator 

สามารถดวูงเงนิคงเหลอืทีส่ามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้(PP), ปรมิาณทีส่ามารถซือ้ได ้(Buy allow volume), วงเงนิรวม 

(Total exposure) ไดโ้ดยการป้อนขอ้มลูชือ่หุน้และราคาทีต่อ้งการซือ้ 
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5. Quote Order Plus [Screen No. 4200] 
 

หนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยร์ูปแบบใหม ่ซึง่แสดงขอ้มลู Bid/Offer ทัง้หมด เพือ่ความสะดวกและง่ายตอ่การสง่ 

ค าสัง่ซือ้ขาย โดยผูใ้ชง้านสามารถระบจุ านวน Vol ทีต่อ้งการ หรอืเลอืกใหร้ะบบค านวณจ านวน Vol ซือ้ขายอัตโนมัตติาม 
เงือ่นไขทีผู่ใ้ชก้ าหนด และสามารถเปลีย่นราคา (Change Price) อยา่งรวดเร็วไดโ้ดยการลากและวาง (Drag & Drop) และ 

ยกเลกิค าสัง่ (Cancel Order) ดว้ยการลากค าสัง่ (Drag Order) นัน้ๆ ออกนอกหนา้จอ ซึง่ชว่ยท าใหก้ารซือ้ขาย/เปลีย่นแปลง/

ยกเลกิเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากขึน้กวา่ทีเ่คย 

 

 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 

การตัง้คา่จ านวน Vol การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่ Vol ซือ้ขายไดต้ามความตอ้งการ โดยแยกเป็นดา้นซือ้และดา้นขาย นอกจากนีย้ังสามารถ 

เลอืกใชง้าน Fixed Quote เพือ่ Fix ราคาซือ้ขายไวท้ีร่าคา 5 Bid/Offer พรอ้มกับสามารถดขูอ้มลูประกอบอืน่ๆ โดยการกด

 หรอื Multi-Quote Trading ซึง่เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายในจ านวน Vol ทีเ่ทา่ๆ กนั พรอ้มกนัทเีดยีว 2 ถงึ 5 ชอ่ง

ราคาเรยีงลงมา ตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้

 

       
 
Portfolio/Unmatched 

 กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มลูพอรต์การลงทนุ และกดปุ่ ม  เพือ่ดรูายการค าสัง่ทียั่งไมถ่กูจับคูภ่ายในวนั 
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กดปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่รายละเอยีดการสง่ค าสัง่ซือ้ขายเพิม่เตมิ 

  ตัง้คา่ทั่วไป 

 

 Volume of Order Configuration Setting: การตัง้คา่ปรมิาณการซือ้ขาย 

 Real-Time Volume Calculations: ระบบจะค านวณปรมิาณการซือ้ขายอัตโนมัตแิบบเรยีลไทม ์(Real-time)  
ซึง่อา้งองิจากวงเงนิสงูสดุ (Credit Available)  ณ ขณะนัน้ 

 
 Use Defined Amount 

• Base Price: ราคาพืน้ฐานในการค านวณปรมิาณการซือ้ขาย โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกไดร้ะหวา่งราคา Last 

และ Ceiling 

• Order Volume: ระบบจะค านวณปรมิาณการซือ้ขายอตัโนมัตโิดยค านวณเป็น % สดัสว่นตามเงนิทีก่ าหนด  

• Use Define Amount: ระบบจะค านวณปรมิาณการซือ้ขายอัตโนมัตติามจ านวนเงนิทีก่ าหนด หรอืสามารถ 

กดปุ่ ม  เพือ่ใช ้Credit Available คงเหลอื ณ ขณะนัน้ ในการค านวณปรมิาณการซือ้ขาย 

 
* หากมกีารตัง้คา่ Order Volume และ Use Define Amount ในเวลาเดยีวกนั ระบบจะค านวณจ านวน Vol การซือ้ขาย 

อตัโนมัตติามการตัง้คา่จากทัง้ 2 options เชน่ Order Volume = 50% และ Use Define Amount = 100,000 บาท จะ
หมายถงึซือ้ 50% ของ Use Define amount: ซึง่จะเทา่กบั 50,000 บาท เป็นตน้  

• Only apply user defined amount when stock select: ระบบจะค านวณจ านวน Vol การซือ้ขายอตัโนมัต ิตาม

จ านวนเงนิทีก่ าหนด โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม  และ  ซึง่ในปกต ิหากไม่กดเลอืกใชง้าน อกีนัยหนึง่คอื ถา้ไม่

ใชฟั้งกช์นันี ้ปรมิาณการซือ้/ขายจะค านวณโดย อตัโนมัตก็ิตอ่เมือ่ใชค้ าสัง่  , และหลกัทรัพย ์
มกีารเปลีย่นแปลง 

• : ส าหรับการสง่ค าสัง่ขาย ระบบจะค านวณปรมิาณการซือ้ขาย 
อตัโนมัต ิตามสดัสว่นของวงเงนิคงเหลอืทีผู่ใ้ชง้านก าหนด  

  Show order confirm window: สามารถเลอืก เพือ่แสดงหนา้ตา่งยนืยันการสง่ค าสัง่ 

  View quote change (%) condition: สามารถเลอืก เพือ่ดขูอ้มลูการเปลีย่นแปลงของขอ้มูล Quote เทยีบกบั 
Last Price, Open Price หรอื Avg.Cost ซึง่กรณีทีม่หีุน้ตวันัน้อยูใ่นพอรต์  

  Configuration setting assigned quote Notification: สามารถเลอืกเพือ่ตดิตามราคา โดยเมือ่ผูใ้ชง้าน 
กดเลอืกทีร่ะดับราคาใด จะมสีญัลกัษณ์ ▶ ในชอ่งราคานัน้ ระบบจะแจง้เตอืน เมือ่การตดิตามราคาถงึราคา 

ทีก่ าหนดไว ้
 หากใชก้ารแจง้เตอืนแบบเสยีง จะมเีสยีงเตอืนเมือ่ถงึระดับราคาทีก่ าหนด 

 หากใชก้ารแจง้เตอืนแบบกระพรบิ เมือ่ถงึระดบัราคาหุน้ตัวนัน้จะกระพรบิทนัท ี
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  ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่ปุ่ มปรมิาณการซือ้ขายเองได ้เพือ่ใหก้ารสง่ค าสัง่รวดเร็วมากยิง่ขึน้ 

  ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่เริม่ตน้โดยกดปุ่ ม  
 

 ตัง้คา่เพิม่เตมิ 

 

 

 Order volume increase unit: สามารถเลอืกเพือ่ก าหนดปรมิาณการซือ้ขายทีจ่ะใหเ้พิม่ขึน้ในแตล่ะครัง้ 

 Position of order confirmation window: สามารถเลอืกต าแหน่งการแสดงหนา้ตา่งยนืยันการสง่ค าสัง่ 

ซือ้ขายได ้

 Screen Settings: สามารถตัง้คา่หนา้จอเพิม่เตมิได ้

  Use Buy/Sell Color: แสดงแถบสใีนชอ่งราคา (เมือ่เลอืก Fixed Quote Style)  

    View Quote Volume graph: แสดงแถบสปีรมิาณ Vol (เมือ่เลอืก Fixed Quote Style)  

    Show Grid Line: แสดงตาราง Grid  

    Show Last Outline: แสดงสใีนกรอบราคา Last        

    Hide “Vol” button: ซอ่นปุ่ ม “Cal” (Volume Calculation)    

   Hide “Max” button: ซอ่นปุ่ ม “Max” (Possible Maximum Volume) 

    Show intraday open/high/low: แสดงแถบสใีนราคา Open/High/Low  

    Keep focus stock when stock change: เวลาเปลีย่นชือ่หุน้ใหเ้คอรเ์ซอรยั์งคงอยูท่ีช่อ่ง Stock Name  

    Close mini portfolio windows when stock was selected: เลอืกให ้Portfolio windows ยังคงเปิดคา้ง

หรอืปิดลงเมือ่เลอืกหุน้จาก Portfolio เรยีบรอ้ยแลว้  

      Show one click cancelled order area: แสดงปุ่ ม Cancel ในสว่นของการสง่ค าสัง่    

    Send order on click: เปลีย่น Mode จาก Double Click -> One Click ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย   
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  เลอืกประเภทค าสัง่ 

  DAY: ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาแน่นอน  

IOC (Immediate-Or-Cancel Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพยต์ามราคาทีร่ะบไุวใ้นขณะนัน้ โดยทนัท ี

หากซือ้หรอืขายไดไ้มห่มดทัง้จ านวนทีต่อ้งการ สว่นทีเ่หลอืจะถกูยกเลกิ การสง่ค าสัง่ IOC สามารถสง่ค าสัง่ 

ไดใ้นชว่งตลาดเปิดท าการซือ้ขายเทา่นัน้และไม่สามารถใชค้ าสัง่ทีม่เีงือ่นไขนีร้่วมกับประเภทค าสัง่อืน่ๆ ได ้

  FOK (Fill-Or-Kill Order): เป็นค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพยต์ามราคาทีร่ะบไุว ้

โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จ านวนทีต่อ้งการ หากซือ้หรอืขายไดไ้ม่หมดตามจ านวนทีต่อ้งการ จะยกเลกิค าสัง่นัน้ 

ทัง้หมด โดยค าสัง่ประเภทนี้สามารถสง่ค าสัง่ไดใ้นชว่งตลาดเปิดท าการซือ้ขายเทา่นัน้และไมส่ามารถใชค้ าสัง่ 

ทีม่เีงือ่นไขนีร้่วมกับประเภทค าสัง่อืน่ๆได ้

  เลอืก “Multi-Quote-Trading” ซึง่เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายในจ านวน Vol ทีเ่ทา่ๆ กนั พรอ้มกนัทเีดยีว 2 ถงึ 5 ชอ่ง

ราคาเรยีงลงมา ตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้
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  กรณีทีไ่มไ่ดเ้ลอืก “Fixed Quote” จะสามารถดรูะดบัราคาทัง้หมดตัง้แต ่Ceiling จนถงึ Floor ได ้

  หากตอ้งการยอ้นกลับไปดรูาคาลา่สดุ สามารถกดปุ่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัไปทีร่าคาลา่สดุ 

 
 

กรณีเลอืก Fixed Quote จะแสดงขอ้มลู Bid/Offer ทัง้หมด 10 ระดบัราคา นอกจากนีย้ังสามารถเลอืก  เพือ่เปลีย่น 
รูปแบบการแสดงขอ้มูลในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูราคา แผนภมู ิและรายการค าสัง่ทีถ่กูจับคูแ่ลว้ 

 
 

 

 

 แถบดา้นซา้ย คอื ค าสัง่ซือ้และแถบดา้นขวา คอื ค าสัง่ขาย 

 สามารถก าหนดปรมิาณการซือ้ขายไดต้ามความตอ้งการ หรอืสามารถเลอืกใหร้ะบบค านวณปรมิาณ 

ซือ้ขายอัตโนมัต ิ

 : ระบปุรมิาณการซือ้ขายทีต่อ้งการสง่ค าสัง่  

 : ระบบค านวณปรมิาณการซือ้ขายสงูสดุทีส่ามารถสง่ค าสัง่ได ้
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 ค าสัง่ซือ้, ค าสัง่ขาย, เปลีย่นแปลงและยกเลกิ 

 
วธิกีารสง่ค าสัง่ 

 

ระบ ุ จะถกูสง่ค าสัง่ทนัท ีตามจ านวนหุน้ทีถ่กูก าหนดไว ้เมือ่ผูใ้ช ้คลกิเมาสท์ีร่าคาในสว่นของ Order Area 

 หากมคีลกิเลอืกทีร่ะดับราคาอืน่ๆ ระบบจะถอืวา่เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายเพิม่เตมิในจ านวนหุน้เทา่กับทีก่ าหนดไว ้

 

เมือ่ตอ้งการเพิม่ค าสัง่ซือ้ขาย ณ ระดบัราคาและปรมิาณเทา่เดมิ ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกทีป่รมิาณซือ้ขายเดมิ, ขายไดท้นัท ี
เพือ่เพีม่รายการค าสัง่ซือ้ 
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 เปลีย่นแปลงค าสัง่ 
กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงราคา ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้มาสล์ากรายการค าสัง่ทียั่งไมถ่กูจับคู ่วางลงในราคาใหม ่

ทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงได ้

        
 
 

 ยกเลกิค าสัง่ 

กรณีทีต่อ้งการยกเลกิค าสัง่ซือ้ขาย ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรายการค าสัง่ทียั่งไมถ่กูจับคู ่และลากออกนอกบรเิวณ 
หนา้ตา่ง เพือ่ยกเลกิค าสัง่ซือ้ขาย  

 

 
 

 

  Multi-Quote Trading  

    เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายในจ านวน Vol ทีเ่ทา่ๆ กนั พรอ้มกนัทเีดยีวตัง้แต ่2-5 ชอ่งราคาเรยีงลงมาจากต าแหน่งราคาที่

เลอืก         
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     Click ที ่Check box: Multi-Quote Trading และเลอืกจ านวน Order ทีต่อ้งการใหร้ะบบสง่ค าสัง่พรอ้มกนักีร่ะดบัราคาจาก

ต าแหน่งราคาแรกทีเ่ลอืกลงมา     

   จากรูปขา้งตน้เลอืก Multi-Quote Trading = 2 แลว้ Click Buy order ที ่3.06 ระบบจะวาง Order ให ้2 ราคา คอื 3.06  
และ 3.04 ตามล าดับ   

 

ค าอธบิายสญัลกัษณ์ 
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ทีป่รากฏบรเิวณ Bid/Offer บง่บอกสถานะการจบัคู ่

●: สญัลักษณ์แสดงค าสัง่ซือ้ ขาย ณ ระดับราคาทีเ่ลอืก ซึง่ถกูจับคูเ่รยีบรอ้ยแลว้  

◆: สญัลักษณ์แสดงค าสัง่ซือ้ทียั่งไมถ่กูจับคู ่ณ ระดบัราคาทีเ่ลอืก 

◆: สญัลักษณ์แสดงค าสัง่ขายทียั่งไมถ่กูจับคู ่ณ ระดบัราคาทีเ่ลอืก 
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6. Buy & Auto Sell Order And Sell & Auto Buy [Screen No. 4300] 
 

หนา้จอนี้จัดท าขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับนักลงทนุทีไ่ม่คอ่ยมเีวลาเฝ้าหนา้จอ หรอื Day trader และมคีวาม 

เขา้ใจดใีนเรือ่งของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ Auto Order  

หลกัการท างานคอื ตัง้ค าสัง่ซือ้ /ขายไวแ้ลว้ หากค าสัง่ดา้นทีต่ัง้ไว ้เกดิการจับคู ่ใหร้ะบบท าการ สง่ค าสัง่ซือ้หรอืขาย 

ในดา้นตรงขา้มทนัท ีตามเงือ่นไขและราคาทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้ควรทราบในการสง่ค าส ัง่แบบ Buy & Auto Sell Order และ Sell & Auto Buy 

1. การท างานเป็นแบบ Day order ซึง่จะมผีลภายในวนัเทา่นัน้ จะไม่สามารถท างานขา้มวนัได ้และหากปิดโปรแกรม หรอื 

logout ออกจากโปรแกรม ระบบยังคงท างานเพือ่ Monitor condition order นัน้ๆ 

2. บนระบบ HERO ทกุๆ ค าสัง่ประเภทนีจ้ะมแีถบสเีหลอืง เพือ่ใชแ้ยกใหเ้ห็นความแตกตา่ง และ ใหล้กูคา้ทราบวา่เป็น 

ค าสัง่พเิศษ เพือ่ทีจ่ะไดร้ะมัดระวงัในการแกไ้ขหรอืยกเลกิค าสัง่ 

 

 

3. หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิ ค าสัง่ซือ้หรอืขาย ดา้นทีต่ัง้รอไว ้(Monitor order) ไมว่า่จะมาจากชอ่งทาง (Chanel) ใด 

(ระบบ Internet Trading อืน่ๆ หรอืโดย IC) ระบบจะยกเลกิการท างานของฝ่ัง Auto order โดยอตัโนมัต ิ

โดยจะมขีอ้ความ Pop-up จากระบบ HERO เพือ่ใหล้กูคา้รับทราบเงือ่นไขกอ่นการเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 

 

4. หากลกูคา้เลอืก “Unmatched order canceled at pre-close” หมายถงึ หากเขา้สูช่ว่ง pre-close หรอืเวลา 16.30 น. 

แลว้ ค าสัง่ซือ้หรอืขายทีต่ัง้รอไวยั้งไม ่matched หรอืยัง matched ไมค่รบทัง้หมด ก็จะยกเลกิค าสัง่นัน้โดยอัตโนมัต ิ

5. รองรับการท า SBL Short Sell -> Auto buy cover โดยจะมกีารตรวจสอบบัญชวีา่สามารถยมืหุน้ SBL ไดห้รอืไม ่ 

-> และตอ้งมหีุน้ทีย่มืมาใน Port แลว้ ถงึจะสามารถใช ้Feature นี ้ได ้
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ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 สว่นราคาเสนอซือ้/เสนอขาย 

ใชส้ าหรับดขูอ้มลูหลกัทรัพยท์ีส่นใจ และดรูาคาเสนอซือ้/ขายของหลักทรัพยนั์น้ 

นอกจากนี ้Finansia HERO แสดงจ านวนค าสัง่ซือ้ขายทีค่งเหลอืของแตล่ะราคาเสนอซือ้/เสนอขายในรูปแบบแผนภมูแิทง่ 

เพือ่ดจู านวนซือ้ขายทีค่งเหลอืของแตล่ะราคาเสนอซือ้/เสนอขาย 

และถา้อยากด/ูขอ้มลูอืน่ๆ เพิม่เตมิ สามารถท าไดโ้ดยการคลกิทีปุ่่ ม  บนขวา และคลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ตัง้คา่ 

ใหก้บัการกดปุ่ มดงักลา่วได ้

และทางดา้นขวามอืนัน้ จะมปีุ่ มเพือ่เรยีกใชง้านในแตล่ะหนา้จอไดอ้ย่างรวดเร็ว เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชด้ว้ย 
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 สว่นการสง่ค าส ัง่ 

สามารถสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขาย  

 ค าสัง่ซือ้ 

   

 เลอืกบัญชทีีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ 

 เลอืกหลักทรัพยท์ีจ่ะสง่ค าสัง่ 

หากเลอืก  จะเป็นการสง่ค าสัง่แบบ NVDR 

 ใสจ่ านวนทีต่อ้งการ หรอืคลกิที ่  เพือ่เลอืกจ านวน 

  

 

คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ค านวณ Volume ตามวงเงนิสงูสดุ (Credit Available) ขณะนัน้ 

คลกิเลอืก AUTO เพือ่ค านวณจ านวนหลักทรัพย ์โดยคดิตามสดัสว่น (%) ทีเ่ลอืก ค านวณจากวงเงนิสงูสดุ 

ทีส่ามารถซือ้ได ้(Credit Available) 
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 ใสร่าคาทีต่อ้งการ หรอื คลกิทีปุ่่ มเพือ่เลอืกราคาเสนอขาย และประเภทราคา  

คลกิเลอืก AUTO(Last) ระบบจะใสร่าคาลา่สดุของหลกัทรัพยนั์น้ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

คลกิเลอืกประเภทค าสัง่ทีส่ามารถสง่ได ้

คลกิเลอืก “Unmatched order canceled at PreClose” หมายถงึ หากเขา้สูช่ว่ง PreClose หรอืเวลา 16.30 แลว้ 

ค าสัง่ซือ้ทีต่ัง้รอไวยั้งไม ่matched หรอืยัง matched ไมค่รบทัง้หมด ก็จะยกเลกิค าสัง่นัน้โดยอตัโนมัต ิ

 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่สง่ค าสัง่ซือ้ 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ลบขอ้มลูค าสัง่ทัง้หมดทีผู่ใ้ชใ้สแ่ละใสค่ าสัง่ใหม ่
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 ค าสัง่ขาย 

  

 เลอืกบัญชทีีจ่ะสง่ค าสัง่ขาย 

 เลอืกหลักทรัพยท์ีจ่ะสง่ค าสัง่ 

หากเลอืก  จะเป็นการสัง่ค าสัง่แบบ NVDR 

 ใสจ่ านวนทีต่อ้งการ หรอืคลกิที ่  เพือ่เลอืกจ านวน 

  

คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ค านวณจ านวนหุน้ทีม่อียูใ่นบญัช ีณ ขณะนัน้ 

เลอืก AUTO เพือ่ค านวณจ านวนหลกัทรัพย ์โดยคดิตามสดัสว่น (%) ทีเ่ลอืกตามจ านวนหุน้ทีม่อียูใ่นบญัช ี

 ใสร่าคาทีต่อ้งการ หรอืคลกิทีปุ่่ มเพือ่เลอืกราคาเสนอขาย และประเภทราคา 

คลกิเลอืก AUTO(Last) ระบบจะใสร่าคาลา่สดุของหลกัทรัพยนั์น้ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ

คลกิเลอืกประเภทค าสัง่ทีส่ามารถสง่ได ้

คลกิเลอืก “Unmatched order canceled at PreClose” หมายถงึ หากเขา้สูช่ว่ง PreClose หรอืเวลา 16.30 น. แลว้ 

ค าสัง่ขายทีต่ัง้รอไวยั้งไม ่matched หรอืยัง matched ไมค่รบทัง้หมด ก็จะยกเลกิค าสัง่นัน้โดยอตัโนมัต ิ
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 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่สง่ค าสัง่ขาย 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ลบขอ้มลูค าสัง่ทัง้หมดทีผู่ใ้ชใ้สแ่ละใสค่ าสัง่ใหม ่

 

 การตัง้คา่ค าสัง่ขายอตัโนมัต ิส าหรับค าสัง่ประเภท Buy & Auto Sell Order 

  

 หากค าสัง่ซือ้ (Monitor order) เลอืกเป็น NVDR ค าสัง่ AUTO order ก็จะเป็น NVDR ตามไปดว้ย แตห่ากค า

สัง่ซือ้ (Monitor order) ไมเ่ป็น NVDR ค าสัง่ AUTO order ก็จะไมเ่ป็น NVDR ตามไปดว้ย 
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 Price การเลอืกราคาค าสัง่ดา้นขาย (Sell Price)  

➔ หากเลอืก Buy Price หมายถงึราคาทีจ่ะตัง้ขาย ซึง่จะมาจากราคาทีซ่ือ้ (Buy Price) บวกเพิม่ไปกี ่Tick หรอื

กี ่% โดยราคาดา้นขายตอ้งมากกวา่ราคาทีต่ัง้ซือ้ไวเ้สมอ  

 

➔ หากเลอืก Direct Input (ก าหนดราคาขายเอง): ราคาทีจ่ะตัง้ขายจะถูกใสต่ามทีผู่ใ้ชร้ะบ ุแตจ่ะตอ้งมากกวา่ 

ราคาทีซ่ือ้เสมอ 

 

  Vol: จ านวนปรมิาณการซือ้ขายดา้นค าสัง่ขายสามารถใสไ่ดโ้ดยตรงหรอืในรูปแบบสดัสว่น (%) Buy Volume 

(จ านวนซือ้ทีไ่ดรั้บการจับคู)่ ทัง้นีจ้ านวนปรมิาณการซือ้ขายของค าสัง่ขายตอ้งไมม่ากกวา่จ านวนปรมิาณการ 

ซือ้ขายของค าสัง่ซือ้ทีส่ง่ไป 

   After all matched then send sell order หากเลอืกหัวขอ้  นี ้หมายถงึค าสัง่ซือ้ตอ้ง Matched ครบตาม

จ านวนกอ่นถงึจะสง่ค าสัง่ขาย หากไม่ไดเ้ลอืกหัวขอ้นี ้เมือ่เกดิม ีPartial Matched ก็จะขายเฉพาะ Partial 

Matched ทีไ่ดม้านัน้ทนัท ีโดยทีร่ายการที ่Matched หลงัจากนัน้ไม่ท าการสง่ค าสัง่ขายแบบอตัโนมัต ิ(Auto Sell) 

ให ้ 

 

การตัง้คา่ค าสัง่ซือ้อตัโนมัต ิส าหรับค าสัง่ประเภท Sell & Auto buy  

 

 หากค าสัง่ขาย (Monitor order) เลอืกเป็น NVDR ค าสัง่ AUTO order ก็จะเป็น NVDR ตามไปดว้ย แตห่ากค าสัง่

ขาย (Monitor order) ไมเ่ป็น NVDR ค าสัง่ AUTO order ก็จะไมเ่ป็น NVDR ตามไปดว้ย 
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 Price: การเลอืกราคาค าสัง่ดา้นซือ้ (Buy Price) 

➔ หากเลอืก Sell Price หมายถงึราคาทีจ่ะตัง้ซือ้ จะมาจากราคาทีข่าย (Sell Price) ลบไปกี ่Tick หรอืกี ่% 

ตามทีผู่ใ้ชก้ าหนด โดยราคาดา้นซือ้ตอ้งนอ้ยกวา่ราคาทีต่ัง้ขายไวเ้สมอ  

 

➔ หากเลอืก Direct Input (ก าหนดราคาซือ้เอง): ราคาทีจ่ะตัง้ซือ้จะถกูใสต่ามทีผู่ใ้ชร้ะบ ุแตจ่ะตอ้งนอ้ยกวา่ 

ราคาทีต่ัง้ขายไวเ้สมอ 

 

หนา้จอแสดงกรณีใชก้บั SBL Short Sell & Auto SBL Buy Cover 

 

 

 Vol: ระบบจะไมใ่หล้กูคา้เปลีย่นจ านวนปรมิาณการซือ้ขายดา้นซือ้ไดเ้อง ขายเทา่ไรซือ้กลับไดเ้ทา่นัน้ เผือ่กรณี

ลกูคา้สง่ค าสัง่ SBL Short Sell แลว้ซือ้กลับดว้ย SBL Buy Cover 

   After all matched then send buy order หากเลอืกหัวขอ้  นี ้หมายถงึค าสัง่ขายตอ้ง Matched 

ครบตามจ านวนกอ่น ถงึจะสง่ค าสัง่ซือ้ หากไมไ่ดเ้ลอืกหัวขอ้นี้ เมือ่เกดิม ีPartial Matched ก็จะซือ้เฉพาะ Partial 

Matched ทีไ่ดม้านัน้ทนัท ีโดยทีร่ายการที ่Matched หลงัจากนัน้ไมท่ าการสง่ค าสัง่ซือ้แบบอัตโนมัต ิ(Auto buy) 

ให ้
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 สว่นขอ้มูลบญัช ี

เป็นสว่นทีแ่สดงขอ้มลูโดยรวมของบัญช ีเชน่ การดคู าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคู,่ พอรต์การลงทนุ, ขอ้มลูบัญช,ี สรุปขอ้มลู 

ซือ้ขาย, ขอ้มลูจ าลองจ านวนซือ้ขาย 

 Monitoring 

หนา้จอนี้จะแสดงค าสัง่ดา้น Buy and Auto Sell และ ค าสัง่ Sell and Auto Buy ทีอ่ยูร่ะหวา่ง Monitoring ทีม่ทีัง้หมด 

 

** Feature พเิศษ ผูใ้ชส้ามารถยกเลกิการท างานของ Auto Order ฝ่ังตรงขา้ม โดยทีไ่มต่อ้ง Cancel Order หลกั ท า

ไดโ้ดย Click ที ่  หนา้ Order ทีต่อ้งการจากหนา้ Monitoring 

ตวัอยา่งเชน่: จากหนา้จอดา้นบน Order no: 4635 เป็นการท า Buy & Auto Sell ของหุน้ ดว้ยการซือ้ TMB ที่

ราคา 2.20 หาก Matched แลว้ใหต้ัง้ขายทีร่าคา 2.20 บวก 5 Ticks คอืราคา 2.30 

แตผู่ใ้ชง้านเปลีย่นใจไม่ตอ้งการใหด้า้น Auto-Sell ทีต่ัง้ขายไว ้2.30 ใหก้ด X ทีห่นา้ Order ทีต่อ้งการจะยกเลกิการสง่ 

Auto Order 

 ค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคู ่

ใชส้ าหรับดคู าสัง่ทียั่งไม่ไดรั้บการจับคู ่โดยหากค าสัง่ไหนมแีถบไฮไลท ์(Highlight) สเีหลอืง คอืค าสัง่พเิศษ  
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 พอรต์การลงทนุ 

ขอ้มลูปัจจุบนัของพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) สามารถตรวจสอบไดบ้นหนา้นี้ 

 

 

 ขอ้มลูบญัช ี

ขอ้มลูบัญชปัีจจุบนัสามารถดไูดท้ีน่ี่ 

 

 

 

 สรุปขอ้มูลซือ้ขาย 

ขอ้มลูสถานะการซือ้ขายของวันนี ้สามารถดไูดท้ีน่ี ่ 
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 จ านวนซือ้ขายจ าลอง 

หนา้แสดงการจ าลองการซือ้วา่จะสามารถซือ้ไดส้งูสดุกีหุ่น้ ในราคาทีก่ าหนด โดยเทยีบกบัวงเงนิคงเหลอื (Credit 

Available) ลา่สดุ ณ ขณะนัน้ 

 

 สถานะค าสัง่ 

รายการค าสัง่ซือ้ทัง้หมดสามารถดไูด ้ 

 

 

 

 Chart 
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 พอรต์การลงทนุและค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคู ่

ขอ้มลูพอรต์การลงทนุและค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคูส่ามารถดไูดจ้ากหนา้นีพ้รอ้มกนั  

 

 

 การเปลีย่นขอ้มลูเพิม่เตมิ 

คลกิทีปุ่่ ม  ทีม่มุขวาดา้นบนของหนา้จอเพือ่เปลีย่นการแสดงขอ้มลูทีแ่สดงดา้นลา่ง 

 การตัง้คา่ 

ในหนา้จอนี ้ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดคา่การใชง้านและแสดงผลตา่งๆ ไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ ม  ดา้นบนของหนา้จอ 

 ฟังกช์นัสว่นของราคาซือ้/ราคาขาย 

 บนหนา้ตา่งราคาซือ้/ราคาขายของหนา้จอราคาลา่สดุ  วางเคอรเ์ซอรบ์นราคาเสนอซือ้/ราคาขาย และคลกิขวา 

บนเมาสเ์พือ่เปิดเมนูการสง่ค าสัง่เพือ่ “ซือ้, ขาย, เปลีย่นแปลง/ยกเลกิ” 

เลอืกรายการค าสัง่เพือ่วางราคาทีเ่ลอืกสู ่“[4000] Mini order” โดยอตัโนมัต ิเพือ่ใหส้ามารถสง่ค าสัง่แบบปกตไิด ้
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 คลกิขวาบนเมาสส์ าหรับฟังกช์นัเพิม่เตมิ/พเิศษ 

เพิม่ความสะดวกใหก้ับผูใ้ชม้ากขึน้โดยการเพิม่ฟังกช์นัเพิม่เตมิ/พเิศษเมือ่ผูใ้ชค้ลกิขวาเลอืกบนหนา้จอ 

 

 

 ลงทะเบยีนบนแถบเครือ่งมอืบนหนา้จอ (C) 

 เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลงทะเบยีนบนหนา้จอบนแถบเครือ่งมอืหนา้จอหลกั 

 ระบบปฎบิตักิารเดยีว (D) 

 เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใชห้นา้จอปัจจบุนัแบบหนา้ตา่งเดยีวและสามารถเอาออกจากกรอบ HERO Finansia ได ้

 แสดงทัง้หมดบนหนา้จอเสมอืนจรงิ (V) 

 เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่แสดงหนา้จอปัจจบุนับนหนา้จอเสมอืนจรงิทกุหนา้จอทีใ่ช ้

 แสดงชือ่บนแถบชือ่ (B) 

 สามารถเลอืกแถบชือ่บนดา้นบนของหนา้จอใหแ้สดงหรอืซอ่นได ้

 สง่ไปยังโปรแกรม Excel (X) 

 ขอ้มลูปัจจุบนับนหนา้จอสามารถสง่ไปยังโปรแกรม Excel ได ้ขอ้มลูที ่“ถกูสง่ไปยังโปรแกรม Excel” 

 บนัทกึขอ้มูลแบบ CSV (S) 

ขอ้มลูทีด่สูามารถบนัทกึในรูปแบบไฟล ์CSV โดยคลกิทีเ่มนูนี ้ใสต่ าแหน่งและชือ่ทีจ่ะบนัทกึขอ้มลู แลว้คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 

เพือ่บนัทกึขอ้มลู 
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7. Finansia Combined Cond. Order (Type A) [Screen No. 4302/4312] 
 

เป็นหนา้จอทีใ่ชต้ัง้ Conditional Order (Auto Order) เพือ่ใช ้Monitor และสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายแบบ Manual/ 

อตัโนมัต ิเมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้ไวเ้ป็นจรงิ (Condition Trigger) 

โดยหลกัการท างานเป็นในรูปแบบของ Client Side Mode คอืผูใ้ชง้านตอ้ง Login เปิดโปรแกรมและสัง่ Start Auto 

order นัน้ๆ ไว ้Conditional Order (Auto Order) ทีต่ัง้ไวถ้งึจะท างาน หาก Logout หรอืออกจากโปรแกรมหรอืปิดเครือ่งคอมฯ 

Conditional Order (Auto order) ทีต่ัง้ไวจ้ะไม่ท างาน ซึง่หนา้จอนี้จะเหมาะส าหรับนักลงทนุทีม่เีวลาในการ Monitor ดคูวาม

เคลือ่นไหวราคาและเฝ้าหนา้จอ 

 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 
 

 หนา้ตา่งราคาเสนอซือ้/เสนอขาย 

สามารถดรูาคาเสนอซือ้/เสนอขาย 5 ราคาและขอ้มลูทัว่ไปของหลกัทรัพยไ์ด ้เชน่ ราคาสงูสดุ/ราคาต า่สดุ จ านวน และราคา

เสนอซือ้/ราคาเสนอขายทีด่ทีีส่ดุ 

 เง ือ่นไขการตดิตามและการต ัง้คา่ค าส ัง่ซือ้ 

เงือ่นไขการตดิตามราคาซือ้จะถกูก าหนดหลงัจากเลอืกหลักทรัพยท์ีต่อ้งการซือ้ 

 รายชือ่หลกัทรพัยท์ีต่ดิตาม 

รายชือ่หลักทรัพยท์ีเ่ลอืกโดยผูใ้ช ้ซึง่เงือ่นไขการตดิตามราคาซือ้ของแตล่ะหลักทรัพยส์ามารถตรวจสอบได ้
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เง ือ่นไขการตดิตามและการต ัง้คา่ค าส ัง่ซือ้ 

 
เงือ่นไขการตดิตามและการตัง้คา่ค าสัง่ซือ้ สามารถทีจ่ะตัง้ไดส้งูสดุ 5 เงือ่นไข โดยจะใช ้“OR” หรอื “AND” ในการ

เชือ่มโยงเงือ่นไข 

 

 AND / OR 

เงือ่นไขตาม A, B, C, D และ E ถกูเชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยเงือ่นไข “OR” หรอื “AND” 

หากเงือ่นไขทัง้หมดถกูเชือ่มโยงดว้ยเงือ่นไข “AND” น่ันหมายความวา่ เงือ่นไขทีเ่ชือ่มโยงดว้ยกนัทัง้หมดจะตอ้งเป็นจรงิ 

ถงึจะเขา้เงือ่นไข แตถ่า้เชือ่มโยงดว้ยเงือ่นไข “OR” น่ันหมายความวา่ หนึง่ในเงือ่นไขทีต่ัง้เป็นจรงิ ก็เขา้เงือ่นไข 

 Condition  

สามารถเลอืกได ้ดงันี ้Last, Change, % Change, Matched Volume, Volume, 5 Bid Vol ,5 Offer Vol, %Strength, Best 

Bid Price, Best Offer Price, Best Bid Vol, Best Offer Vol, Open, High, Low เป็นตน้ 

 Expression 

นพิจนร์ะหวา่งเงือ่นไขและคา่ของเงือ่นไขทีร่ะบุ สามารถทีจ่ะเลอืกได ้ดงันี้ “มากกวา่ (>), มากกวา่หรอืเทา่กบั (>=), เทา่กบั 

(=), นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั (<=) และ นอ้ยกวา่ (<)” 

 Condition Value 

คา่ของเงือ่นไขสามารถระบไุดต้ามความเหมาะสมของผูใ้ชง้าน 

 Use 

เลอืกเงือ่นไขโดยท าการกดเลอืก ( ) 

 

 

 

การต ัง้คา่และเงือ่นไขค าส ัง่ 

การตัง้คา่สง่ค าสัง่ สามารถเลอืกและระบ ุOrder Processing, Order Type, Order Price, Order Volume เพือ่สรา้งเงือ่นไข 

การตดิตามและสง่ค าสัง่ซือ้อตัโนมัตเิมือ่ราคาเขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้



183 

 

 

        Order Processing: 

- Manual เมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไวเ้ป็นจรงิระบบ จะแสดงหนา้จอการสง่ค าสัง่เพือ่ใหผู้ใ้ชย้นืยัน 

- Auto เมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไวเ้ป็นจรงิระบบ สง่ค าสัง่ซือ้ขายใหโ้ดยอตัโนมัตติามทีต่ัง้คา่ไว ้  

        Order Type: 

- Limit – ราคาทีก่ าหนดเอง 

- MTL - Market to Limit เป็นหนึง่ในราคา Market Price โดยใชร้าคา Best Bid หรอื Best Offer ขณะนัน้ ขึน้กบัวา่เป็น

ดา้นซือ้หรอืขาย โดยดา้นซือ้จะเป็น Best Offer และ ดา้นขายจะเป็น Best Bid    

 

 

 Save conditions: หลงัจากตัง้คา่เงือ่นไขการตดิตามและการตัง้คา่ค าสัง่ซือ้ คลกิที ่  และบนัทกึเงือ่นไข 

การตดิตามและการตัง้คา่ค าสัง่ซือ้หลักทรัพย ์และ  ส าหรับการแกไ้ข Condition ทีต่ัง้ไวเ้ดมิ  

 Start: หลงัการตัง้คา่ คลกิ “Start” เพือ่เริม่ดรูาคาซือ้หลักทรัพย ์

 Delete All: คลกิ “Delete All” เพือ่ลบเงือ่นไขทัง้หมด 

 Stop: คลกิ “Stop” เพือ่ยกเลกิการตดิตามหลักทรัพย ์

 Switch Auto/Manual: คลกิที ่  เป็นการสลบัการสง่ค าสัง่ซือ้แบบอตัโนมัตโิดยไมม่กีารยนืยันการสง่ ไปเป็น

ตอ้งมกีารยนืยันกอ่นการสง่ค าสัง่ หรอื คลกิที ่  เป็นการสลบัจากการยนืยันกอ่นการสง่ค าสัง่ ไปเป็นการสง่ค าสัง่

ซือ้แบบอตัโนมัตโิดยไมม่กีารยนืยันการสง่  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



184 

 

 

ขอ้ควรทราบในการใชง้านหนา้จอ 4302/4312 Finansia Condition Order Type A 

 

1. หนา้จอนีเ้หมาะส าหรับ ลกูคา้ทีเ่ป็น Day Trader และมเีวลาเฝ้าหนา้จอ (Monitor) ราคาอย่างใกลช้ดิ 

2. ม ีOption ใหเ้ลอืกใน 2 Mode คอื Manual (ม ีPopup เพือ่ให ้Confirm) และ Auto (สง่ค าสัง่อัตโนมัต)ิ 

3. Conditional Order ทีต่ัง้ไว ้มผีลเฉพาะตอนทีเ่ปิดโปรแกรม และกด Start (Monitoring) เทา่นัน้ หากไมไ่ด ้

ท าการเปิดโปรแกรมและ กด Start Conditional Order ทีต่ัง้ไว ้-> ระบบ Auto Order จะไม่ท างาน  

4. ทกุครัง้ทีปิ่ดโปรแกรมหรอื Logout เมือ่ Login เขา้มาใชง้านหนา้จอนี้อกีครัง้ ระบบจะสลับโหมดจาก Auto เป็น 

Manual เพือ่ป้องกนั Condition ทีต่ัง้ไวท้ างานทนัทหีลงัเปิดโปรแกรม หากลกูคา้ตอ้งการเปลีย่นโหมดเป็น Auto 

ใหเ้ลอืกใหมอ่กีครัง้  

5. Conditional Order ตา่งๆ ทีต่ัง้ไวจ้ะถกูเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรเ์ครื่องนัน้ๆ ทีล่กูคา้ใช ้ดงันัน้หากลกูคา้เปลีย่นเครือ่ง 

คอมพวิเตอร ์เงือ่นไขเดมิทีต่ัง้ไวจ้ะไมเ่ปลีย่นตามไปดว้ย จงึตอ้งตัง้ใหม่ 

6. ระบบจะมกีารตรวจสอบเรือ่งวงเงนิ/จ านวนหุน้ และ/Order Screening ในทกุๆ Auto Order  

7. เมือ่เงือ่นไขถูก Activate หรอื ถกู Ticker ตามทีก่ าหนดไว ้และผ่านการตรวจสอบตามขอ้ 6 ค าสัง่การซือ้ขาย 

จะถกูสง่เขา้สูร่ะบบซือ้ขายและมเีลขที ่Order Number หากไมผ่า่นจะมขีอ้ความแจง้ใหล้กูคา้รับทราบ (Reject 

Result) และเงือ่นไขนัน้จะไมถู่กสง่ค าสัง่ (Stop) 

8. หากตอ้งการให ้Conditional Order นัน้ๆ ท างานอกีครัง้ให ้Start ใหม ่(Conditional สามารถ Re-use ได)้ 

9. ลกูคา้สามารถสรา้ง Condition Order ไดส้งูสดุ 20 ค าสัง่ 

10. แตล่ะหลักทรัพย ์สามารถสรา้ง Condition ไดส้งูสดุ 5 ค าสัง่ ยกเวน้หลักทรัพยท์ีม่รีาคานอ้ยกวา่ 1 บาท สรา้ง

เงือ่นไขไดเ้พยีง 1 ค าสัง่เทา่นัน้ 

11. ระบบไมอ่นุญาตใหส้รา้ง Condition Order ทีม่เีงือ่นไขซ ้ากนั 

12. ระบบจะมกีารตรวจสอบ Volume ไมใ่หเ้กนิ 5 ลา้นหุน้ และ 10 ลา้นบาท และตอ้งไมเ่กนิ 10% ของปรมิาณ 

ซือ้ขายเฉลีย่ยอ้นหลงั 20 วนักอ่นหนา้ 

13. ชว่งเวลาในการตรวจสอบเงือ่นไขและสง่ค าสัง่ซือ้/ขายเขา้ระบบ : ชว่งเชา้ (Open1 ~ 12:30) ชว่งบา่ย (Open2 

~ 16:30) 
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8. Finansia Advanced Trailing Stop/Stop Loss Order (Type B) [Screen No. 4303] 
 

หนา้จอนี้จัดท าขึน้ เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บันักลงทนุทีไ่มค่อ่ยมเีวลาเฝ้าหนา้จอ หรอืส าหรับนักลงทนุทีม่คีวาม 

เขา้ใจดใีนเรือ่งของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ Auto Order หรอื Conditional Order และเหมาะส าหรับนักลงทนุทีม่รีะเบยีบวนัิย 

ในตวัเองสามารถตัง้ Policy ในการลงทนุไดแ้บบอตัโนมัต ิชว่ยสนับสนุนและสง่เสรมิการลงทนุในหุน้แบบเป็นระบบ 

 

นยิามของการสง่ค าส ัง่แบบ Auto Order  

หนา้จอการสง่ค าสัง่แบบ Auto Order เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายโดยอตัโนมัต ิ(Program Trading) โดยระบบจะท า 

การเก็บขอ้มูลเงือ่นไขและการตัง้คา่ค าสัง่ซือ้/ขาย และท าการ Monitoring ตดิตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้พรอ้มกบัสง่ค าสัง่ 

ซือ้ขายใหโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ราคาเขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้  

 

หนา้จอการสง่ค าสัง่แบบ Automatic Monitoring นัน้ สามารถใชไ้ดบ้น HTS (PC Version) และ MTS (Mobile 

Version) โดยทีก่ารสง่ค าสัง่อัตโนมัตเิมือ่เงือ่นไขทีก่ าหนดไวเ้ป็นจรงิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดการใชง้านโปรแกรม HTS 

หรอื MTS อยูข่ณะนัน้ 

 

※ขอ้ควรระวงั※ 

เนือ่งจากระบบไดก้ าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเงือ่นไข และการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย โดยตัง้คา่เริม่ตน้ไวท้ี ่30 วนั  

แตส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาการตรวจสอบเงือ่นไขไดร้ะหวา่ง 1 ถงึ 180 วนั 

 

หนา้จอนีม้ฟัีงกช์นัทีส่ะดวกและมปีระโยชน์ ซึง่สามารถจัดการค าสัง่ไดโ้ดยอัตโนมัตโิดยการก าหนดเงือ่นไขตามที ่

ผูใ้ชต้อ้งการ แตต่อ้งมคีวามเขา้ใจในแนวคดิของ Automatic Monitoring Order, Stop Order and Trailing Stop จงึ

แนะน าใหใ้ชห้นา้จอหลงัจากอา่นและท าความเขา้ใจกับค าแนะน าและคูม่อืการใชง้านนี้ 

 

เวลาในการตรวจสอบและหลกัทรพัยท์ีพ่รอ้มใชง้านส าหรบัการตรวจสอบ 

① ชว่งเวลาในการตรวจสอบเงือ่นไขและสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย: ชว่งเชา้ (Open 1 ~ 12:30 น.) ชว่งบา่ย (Open 2 ~  

16:30 น.) 

② สามารถตัง้คา่เงือ่นไขได ้24 ชัว่โมง (ยกเวน้ในชว่งทีม่กีารบ ารุงรักษาระบบเวลา 05:00 น. ~ 07:00 น. ของ 

วนัท าการ) 

③ หลกัทรัพยท์ีส่ามารถตัง้เงือ่นไขได:้ ทกุหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาด SET, MAI 

 

ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบเงือ่นไข 

- จ านวนเงือ่นไขในการตัง้คา่: 20 เงือ่นไข ส าหรับดา้น Sell Condition และดา้น Buy Condition และ 3 Policies 

ส าหรับการตัง้ค าสัง่ในรูปแบบ Sell (New Stock) หรอืเรยีกวา่ Policy Base 

- ระยะเวลา: สงูสดุ 180 วนั (Calendar date) คา่เริม่ตน้: 30 วนั 

- เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการตดิตาม เงือ่นไขจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัต ิ
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ขอ้ควรระวงัในการต ัง้คา่เง ือ่นไขการส ัง่ซือ้/ขายอตัโนมตั ิ

① หลงัจากตัง้คา่เงือ่นไขส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้/ขายอตัโนมัตแิลว้ การ Monitoring ตดิตามเงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไวจ้ะเริม่หลงัจากกด 

“Start” Monitoring และตรง Status มคีา่เป็น Start 

 

กดทีปุ่่ ม  เพือ่ท าการ Start Monitoring ผลทีไ่ดจ้ะเป็นดงัรูปดา้นลา่ง Status = Start  

 

② หลงัจากทีก่ด Start เริม่ Monitoring ตดิตามเงือ่นไขแลว้ ระบบจะสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย อัตโนมัตเิมือ่เขา้เงือ่นไขโดยไม่จ าเป็น 

ตอ้งเปิดการใชง้าน HTS  

③ หากเกดิการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย จากเงือ่นไขทีต่ัง้ไวแ้ลว้ (Condition Trigger) รายการค าสัง่ซือ้ขายนัน้ๆ จะถกูบนัทกึใน 

4304 Conditional Order List History  

④ เมือ่เงือ่นไขทีก่ าหนดไวเ้ป็นจรงิและระบบท าการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย ออกไป ตามเงือ่นไขทีไ่ดต้ัง้คา่ไว ้เงือ่นไขดงักลา่วจะถกู 

Remove จากหนา้จอ Monitoring Conditions 

⑤ เงือ่นไขในการ Stop หรอืระงับการ Monitoring ตดิตามเงือ่นไขของการสง่ค าสัง่อตัโนมัต ิAuto Order มดีงันี ้  

หากหลักทรัพยท์ีต่ัง้เงือ่นไขสง่ค าสัง่อตัโนมัต ิ(Auto Order) ไว ้แลว้จะเกดิ Corporate Action (ยกเวน้ XM) ในวนัท าการ

ถัดไป ระบบจะท าการแจง้เตอืนใหท้ราบทาง E-mail และ Push Notification ไปยังมอืถอืทีไ่ดล้งโปรแกรม และเปิด On : 

Push Notification Alert เอาไว ้ เวลา 18:00 น  

 หลกัทรัพยท์ีจ่ะเกดิ Corporate Action ในวนัถัดไป จะไมส่ามารถตัง้ Auto Order การสง่ค าสัง่อัตโนมัตไิดใ้นวนันี้ 

จนถงึเวลา 7.00 น. ในวนัถัดไป 

 หลกัทรัพยท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง Par ในวนัถัดไป จะไมส่ามารถตัง้ Auto Order การสง่ค าสัง่อตัโนมัตไิดใ้นวนันี้ 

จนถงึเวลา 7.00 น. ในวนัถัดไป 

 หลกัทรัพยท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงชือ่หลักทรัพยใ์นวนัถัดไป รายการค าสัง่ทีเ่ป็นชือ่หลกัทรัพยเ์ดมิจะถกูลบและ 

ไมส่ามารถตัง้การสง่ค าสัง่อตัโนมัตไิดจ้นถงึเวลา 7.00 น. ในวนัถัดไป 

 ทางบรษัิทอาจตดัสนิใจทีจ่ะระงับการตดิตามเงือ่นไขการสง่ค าสัง่อตัโนมัตดิงักลา่วชัว่คราว หากเกดิขอ้ผดิพลาด

ของระบบ 

 ทางบรษัิทอาจระงับเงือ่นไขการตดิตาม เงือ่นไขสง่ค าสัง่อตัโนมัตทิัง้หมดชัว่คราว หากพบวา่เป็นขอ้ผดิพลาด 

ในระบบ  

⑥ การตัง้ Auto Order จะไดรั้บการจัดการแยกตาม User ID ของผูใ้ช ้และไม่สามารถเขา้ใชง้าน Finansia HERO โดยใช ้ID 

ผูใ้ชเ้ดยีวกนัได ้ในหลายอปุกรณ์ในเวลาเดยีวกนั (PC, Mobile, ฯลฯ) 

 

ขอ้ควรระวงัค าส ัง่ซือ้/ขาย 

① เมือ่มกีารสง่ค าสัง่ซือ้ขายอัตโนมัตแิลว้ ค าสัง่ดงักลา่วอาจถกูปฎเิสธเนือ่งจากหุน้ตวันัน้ไมม่กีาร Bid/Offer หรอืยอดเงนิ 

คงเหลอืในพอรต์ไมเ่พยีงพอ หรอืไมม่หีุน้ในพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) หรอืถกูตรวจสอบ Wash Sale  

② รายการค าสัง่จะถูกลบออกเมือ่ค าสัง่ถูกสง่ และจะถูกเก็บบนัทกึไวใ้นหนา้ 4304 Conditional Order list history 

③ List ของ Auto Order ทีถ่กู Monitoring จะถกู Remove ออกไปจากการ Monitor โดยทนัทเีมือ่เงือ่นไขเป็นจรงิและ 

ค าสัง่ซือ้หรอืขายถูกสง่ออกจากระบบ 
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ขอ้ควรระวงัของการตรวจสอบเงือ่นไข 

หากเปิดการใชง้าน Trailing Stop Monitoring สถานะของการตรวจสอบเงือ่นไขจะท างานเฉพาะตอนทีต่ลาดเปิดท าการ 

ซือ้ขายชว่ง Open 1 และ Open 2 

 

หนา้ตา่งแสดงการต ัง้คา่ค าส ัง่ซือ้ขายอตัโนมตั ิ

ทีต่ าแหน่งขวาลา่ง Task Bar ทีต่วั  กด  เพือ่ Start/Stop การใชง้าน Stock Monitoring ครัง้เดยีวทกุ  

Auto Order  

     

สามารถตัง้คา่ประเภทรายการสง่ค าสัง่ซือ้ขายอตัโนมัตไิดใ้นหนา้จอนี้

 

 

- คลกิ  มมุขวาบนของหนา้ตา่ง เพือ่ตรวจสอบขอ้ควรระวงัในการตดิตามหลักทรัพยแ์ละสง่ค าสัง่แบบ 

อตัโนมัต ิ

- คลกิ  มมุขวาบนของหนา้ตา่ง เพือ่ดคู าสัง่ตา่งๆ ทีถ่กูตัง้ เชน่ การขายหลกัทรัพยท์ีม่อียู่แบบอตัโนมัต ิ

การซือ้หลักทรัพยแ์บบอตัโนมัต ิหรอืเริม่และหยดุการตดิตาม 
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 ขอ้มลูทั่วไปของหลกัทรัพย ์

คลกิแตล่ะแถบเมนูย่อยเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานของหลักทรัพย ์เชน่ Portfolio, Unmatched, Quote, Chart, 

Summary, Save Condition ผูใ้ชง้านสามารถบนัทกึการตัง้คา่และแกไ้ขได ้

 รูปแบบฟังกช์นัทีร่องรับในการท า Auto Order 

ฟังกช์นัทีร่องรับ แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก ่Stop Order และ Trailing Stop 

 Stop Order เป็นฟังกช์นัตดิตามตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขาย โดยเมือ่ราคาถงึระดบัทีต่ัง้คา่ไว ้ระบบจะท าการ Take 

Profit/Profit Preserve หรอื Cut Loss โดยอตัโนมัต ิ

 Trailing Stop’ เป็นฟังกช์นัตดิตามค าสัง่ซือ้ขายแบบยกระดับราคาโดยอตัโนมัต ิ ในดา้นขาขาย หากหุน้นัน้ราคายังคง

ปรับตวัสงูขึน้หรอืท า New High ตอ่เนือ่ง ระบบจะปลอ่ยให ้Profit run แตจ่ะสง่ค าสัง่ขายตอ่เมือ่ราคากลบัตัวลดลงมา 

>= Trigger Price ทีต่ัง้ไว ้และในดา้นขาซือ้ หากหุน้นัน้ยังปรับตวัลดลงหรอืท า New Low ตอ่เนือ่ง  ระบบจะยังไมส่ง่

ค าสัง่ซือ้จนกวา่ราคาจะกลบัตัวสงูขึน้ >= Trigger Price ทีก่ าหนดไว ้

 เงือ่นไข Take Profit/Profit Preserve/Cut Loss/Trailing Stop สามารถตัง้คา่ไดเ้ป็นรายตวัจากรายการ 

หลกัทรัพยท์ีม่อียูใ่นพอรต์ 

 การตัง้คา่ Auto Order และค าสัง่ซือ้ขาย (Condition & Order Settings) 

 ตัง้คา่ในสว่น Condition Settings ตามตอ้งการ  

 ตัง้คา่ในสว่น Order Settings โดยเป็นสว่นของ Order ทีจ่ะท างานเมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้ไวเ้ป็นจรงิ 

เป็น List รายการของ Auto Order ทัง้หมดทีต่ัง้ไว ้(Untriggered Conditional List)  

สามารถตัง้ Auto Order ไดส้งูสดุ 20 เงือ่นไข ส าหรับดา้น Sell และดา้น Buy และ 3 เงือ่นไขส าหรับ Sell (New Stock) 

และสามารถ Start/Stop หรอืลบไดเ้ป็นรายตัวหรอืหลายตวัพรอ้มกนั 
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ค าอธบิายรายละเอยีดของหนา้จอส าหรบัการขายหลกัทรพัยโ์ดยอตัโนมตั ิ

 ดขูอ้มลูหลักทรัพยท์ั่วไป 

คลกิแถบตา่งๆ เพือ่ดขูอ้มูลพืน้ฐานของหลกัทรัพย ์เชน่ Portfolio, Unmatched, Quote, Chart, Summary, User 

Condition, และขอ้มลูพืน้ฐานตา่งๆ ยังรวมถงึ Current Price Quote, Summary of Monitoring Conditions และหนา้จอ 

User Condition Saving ทีส่ามารถจัดเก็บและแกไ้ขเงือ่นตา่งๆ ได ้

 Portfolio  

     ขอ้มลูหุน้ทีแ่สดงใน Portfolio จะมาจากทกุๆ ประเภทบัญช ีแบบ Real time เชน่ Account Number, Stock Name, 

AvgCost ,Accual , Available & Unrealized   
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 Unmatched 

แสดง List ของค าสัง่ซือ้ขายทีย่ังไมถ่กูจับคูส่ามารถดไูดจ้ากหนา้จอนี ้โดยค าสัง่ทีย่ังไมไ่ดถ้กูจับคูจ่ะสามารถเปลีย่นแปลง 

หรอืยกเลกิไดท้ัง้หมดจากหนา้นี ้

 

*สามารถเลือ่นแถบซา้ยขวาดา้นลา่งเพือ่ดขูอ้มลูอืน่ๆ  

คลกิ  เพือ่เปิดหนา้ตา่ง Setting โดยสามารถตัง้คา่หนา้จอยนืยันรายการทีต่อ้งการยกเลกิทัง้หมด และแสดงปุ่ มยกเลกิ

ค าสัง่ซือ้ขายได ้
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 Quote 

หนา้จอนีแ้สดงราคาลา่สดุและการจับคูร่ะหวา่งวนัของหลักทรัพยท์ีต่อ้งการดู 

ปุ่ ม  ใชเ้พือ่เปลีย่นรูปแบบในการแสดงขอ้มลูของหลักทรัพย ์เชน่ Quote, Pivot, Demark 

 

※ คลกิขวาตรงราคาเสนอซือ้หรอืขาย เพือ่เปิดหนา้จอการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย ์

 

 Chart 

ขอ้มลูเงือ่นไขการตัง้คา่การตดิตามหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืกจากรายการทีแ่สดงบนกราฟ ซึง่มวีธิกีารใชง้านทีเ่ขา้ใจง่าย ตามราคา 

ทีผั่นผวน เงือ่นไขทีต่ัง้คา่ จะแสดงเป็นเสน้ทบึแนวนอนตามราคาในแกน Y และการ Monitor ของราคาปัจจบุนัสามารถ 

ยนืยันไดท้นัท ี
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 Stop Loss (Take Profit, Profit Preserve, Cut Loss) Monitoring Chart 

สขีองกราฟจะแตกตา่งกันไปตามรูปแบบของ Monitor เชน่ ราคาปิดเมือ่วาน, Take Profit, Profit Preserve และ Cut 

loss, Base Price รายละเอยีดของการตดิตามจะแสดงเป็นสรีะหวา่งการ Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Summary 

หนา้จอทีส่รุปรายละเอยีดของการตัง้คา่เงือ่นไข Auto order ทีเ่ขา้ใจงา่ย 

 

 

 

  

Base price: ราคาทีใ่ชอ้า้งองิ 0.03 บาท 

 

Cut loss: จะสง่ค าสั่ง Cut loss เมือ่ราคา 
ถงึ 0.01 บาท 

 

ไอคอนจะเป็นสรีะหวา่งการ Monitor และ
จะแสดงไอคอนสเีทา เมือ่ Monitor สิน้สดุ
ลง 

 

Take Profit: จะสง่ค าสั่งขาย เมือ่ราคาถงึ 
0.08 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

Profit Preserve: ถา้ราคา Last เกนิกวา่ 
0.06 บาท แตไ่ปไมถ่งึราคา Take Profit 
และราคาตกลงมาที ่Profit Preserve จะ
ท าการสง่ค าสั่งขายทีร่าคา 0.06 บาท 
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 Save Condition (การบนัทกึเงือ่นไข) 

Condition ตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้คา่ไว ้ไมว่า่จะเป็น Stop Order/Trailing Stop สามารถเก็บบนัทกึเป็นเงือ่นไขตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านได ้เผือ่ตอ้งการใช ้Condition นัน้ๆ กบัหุน้ตัวอืน่ๆ โดยไมต่อ้งสรา้งใหม ่และสามารถเรยีกดเูงือ่นไขทีท่ าการ

บนัทกึไว ้ดกูารเปลีย่นแปลงและลบเงือ่นไขการสัง่ซือ้ขายได ้ทัง้นียั้งสามารถเปลีย่นชือ่เงือ่นไขได ้

 

หลงัจากตัง้คา่เงือ่นไขใหค้ลกิปุ่ ม  ทางดา้นซา้ยเพือ่ป้อนชือ่ของเงือ่นไข 

 

 

 ข ัน้ตอนการก าหนดคา่ตา่งใน Stop Order & Trailing Stop 

  

 Stop Order เป็นฟังกช์นัทีใ่หโ้ปรแกรมตัง้ค าสัง่ขาย เมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้ไวเ้ป็นจรงิ ตามราคาทีก่ าหนดโดยผูใ้ชท้ัง้ Take 

Profit Price/Profit Preserve หรอื Cut Loss Price 

 สามารถดรูาคา Last/Change/% การเปลีย่นแปลงของหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกไว ้

 เลอืก Base Price ส าหรับราคาทีต่อ้งการใหเ้ป็นราคาฐานเพือ่ใชส้ าหรับ Monitoring ระหวา่ง ราคาตน้ทนุเฉลีย่ (Average 

Cost)/Direct Input (ราคาทีก่ าหนดเอง)/ราคา Last ณ ขณะนัน้ (Last at Start) 
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หัวขอ้ รายละเอยีด 

Avg.Cost  ราคาตุน้ทนุเฉลีย่ของหลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นบญัชทีีเ่ลอืก 

Direct Input ราคาทีก่ าหนดโดยผูใ้ชง้าน 

Last at Start  ราคา Last ลา่สดุ ณ ขณะนัน้ เมือ่กด Start เพือ่เริม่ตน้การ Monitoring ตดิตาม 

**(หากตอ้งการให ้Auto Order หยดุท างานชัว่คราวและเมือ่กด Start เริม่ตน้ใหม ่

ราคาจะถกูรเีซ็ตเป็นราคาลา่สดุ ณ เวลาทีเ่ริม่ระบบใหมโ่ดยการคลกิปุ่ ม ▶) 

 ก าหนดจดุราคาได ้3 ระดับ ดังนี ้  

Take Profit Price : ราคาเป้าหมายทีต่อ้งการขายท าก าไร 

Profit Preserve Price : ส าหรับกรณีทีร่าคาหุน้ขึน้ไปสงูกวา่จดุ Profit Preserve Price แลว้ แตข่ึน้ไปไมถ่งึราคา 

เป้าหมายของTake Profit Price ทีต่ัง้ไว ้แลว้ราคาหุน้ตกกลบัมาทีจุ่ด Profit Preserve 

Price ใหส้ง่ค าสัง่ขายทนัท ี

Cut Loss Price : ราคาเป้าหมายทีย่อมขายขาดทนุ เพือ่ใหข้าดทนุนอ้ยทีส่ดุ 

 

 Trailing Stop เป็นฟังกช์นัทีช่ว่ยในเรือ่งของการขายหุน้ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยหากหุน้ตวันัน้ยังคงท า New High  

อยา่งตอ่เนือ่งระบบจะ Let Profit Run ตอ่เนือ่งจนราคาหุน้มกีารกลับตวัและมกีารเปลีย่นแปลงของราคาลดลง ต า่กวา่ 

Trigger Price ทีก่ าหนดไว ้ระบบจะสง่ค าสัง่ขายใหโ้ดยอัตโนมัตติามรูปดา้นลา่ง 

 

 

 แสดง Last/Change/%Change ของหุน้ทีถู่กเลอืกจากพอรต์โฟลโิอ 

 

 Base Price ราคาฐานทีจ่ะใหร้ะบบเริม่ Monitoring สามารถเลอืกได ้3 แบบคอื  

1. Last at the start ซึง่จะเป็นคา่ Default โดยระบบ โดยจะใชร้าคา Last ณ ขณะนัน้เป็น Base ในการ Monitoring 

2. Avg.Cost ใชค้า่ตน้ทนุเฉลีย่เป็นราคาฐาน 

3. User input ก าหนดราคาฐานเอง 

 
 



195 

 

 

หากผูใ้ชเ้ลอืก Base price เป็น Last at the start  

- ระบบจะท าการ Monitoring ค าสัง่ขายแบบยกระดบัราคาใหโ้ดยอตัโนมัต ิ(let profit run) ใหก้รณีทีหุ่น้นัน้ยังคงท า 

New High อย่างตอ่เนื่องจากราคา Last Price 

- ระบบจะสง่ค าสัง่ขาย เมือ่ราคามกีารกลบัตัวลงมาหรอืเปลีย่นแปลงลดลงตามคา่ Trigger Price ทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดย

ราคาทีใ่ชใ้นการค านวณ Trailing Stop จะท างานโดยอา้งองิจากราคา Last Price ณ ขณะนัน้  

- เมือ่ลกูคา้ท าการกด Start Monitoring โดย Last Price จะเปลีย่นแปลง หากลกูคา้ท าการ Stop และ เริม่ Start 

Monitoring อกีครัง้ 

 

หากผูใ้ชเ้ลอืก Base price เป็น Avg.Cost และ User Price 

- ระบบจะท าการ Monitoring ค าสัง่ขายแบบยกระดบัใหอ้ตัโนมัต ิ(let profit run) ใหก้รณีทีหุ่น้นัน้ท า new high  

อยา่งตอ่เนือ่ง จากราคา Last Price ระบบจะสง่ค าสัง่ขายใหใ้น 2 กรณี ดงันี ้ 

1. เมือ่ราคามกีารกลบัตวัลงมาตามเงือ่นไข trigger price ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ละตอ้งเป็นราคาทีข่ายแลว้เกดิก าไรเทา่นัน้  

เมือ่เทยีบกบั Base Price ระบบถงึจะสง่ค าสัง่ขายให ้แตห่ากเป็นราคาทีไ่ม่ท าใหเ้กดิก าไร ระบบจะไมส่ง่ค าสัง่ขายให ้ 

2. เมือ่ราคา last price ณ ขณะนัน้มรีาคานอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัราคา Cut Loss Price ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกก าหนดคา่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น Trailing Stop Trigger Price, Start Price หรอื Cut Loss Price ตาม

ความตอ้งการ 

กรณีทีผู่ใ้ชง้านก าหนด Trailing Stop Trigger Price สามารถเลอืกใช ้โดยไมต่อ้งก าหนดคา่ User Start Price ก็ได ้ซึง่ใน 

Case นี ้Trailing Stop จะเริม่ Monitoring ทีร่าคา Last ณ ขณะทีก่ด Start 

กรณีผูใ้ชง้านเลอืกใช ้ Use Start Price ระบบ Trailing Stop จะเริม่ Monitoring เมือ่ราคาขึน้ไปถงึ Start Price แลว้

เทา่นัน้ 

 

 ค าอธบิายของคา่ทีใ่ชใ้นการตัง้ Trailing Stop  

รายการ ค าอธบิาย 

Use Start Price  ระบบ Trailing Stop จะเริม่ Monitoring เมือ่ราคาขึน้ไปถงึ Start Price ทีก่ าหนดแลว้ 

เทา่นัน้ 

Trailing Stop Trigger 

Price 

เป็นการก าหนดสว่นตา่งราคา Trigger Price โดยมหีลกัการท างานคอืระบบจะสง่ค าสัง่ 

ขายเมือ่ราคากลบัตวัหรอืเปลีย่นแปลงลดลงต า่กวา่ Trigger Price ทีก่ าหนด 

Cut Loss Price  ก าหนดจุดราคาทีย่อมรับส าหรับการ Cut Loss  

 

※ ถา้ผูใ้ชง้านเลอืกใช ้Last at the start เป็น Base Price และก าหนด Trailing Trigger Price ไว ้เมือ่กด Start Monitoring 

ระบบจะถอืวา่ราคา Last ณ ขณะนัน้เป็นราคา High ณ ขณะนัน้ 
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 การต ัง้คา่การสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย (Order Setting ) 

 

 

 ถา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไวข้า้งตน้เป็นจรงิหรอืตรงเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ระบบจะสง่ค าสัง่ขายใหต้ามทีผู่ใ้ชก้ าหนดไว ้

ตามดา้นลา่ง ดงัตอ่ไปนี้ 

 สามารถก าหนดรายละเอยีดของการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย เชน่ order volume, order type, order price 

 ประเภทของค าสัง่ซือ้ขาย: เลอืกได ้2 แบบ ไดแ้ก ่Limit หรอื MTL 

 ราคาทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย: สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดท้ีร่าคา +/- 2 Tick ของราคา Last  

 ปรมิาณการซือ้ขายทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  

 ชว่งเวลา: สามารถตัง้คา่ชว่งเวลาการสง่ค าสัง่ไดส้งูสดุ 180 วนั นับตัง้แตว่นัทีต่ัง้เงือ่นไข โปรแกรมจะท าการ Monitor 

ตามชว่งเวลาทีต่ัง้ไว ้

 เป็น Option ส าหรับยกเลกิค าสัง่ขายของหุน้ตัวนัน้ๆ ทีไ่มเ่กดิการจับคูท่ีต่ัง้ไวก้อ่นหนา้ทัง้หมด กอ่นการสง่ค าสัง่ขายทีเ่กดิ 

จาก Auto Order เพือ่รับประกันวา่ค าสัง่ใหมท่ีส่ง่ไปจะไมถ่กูปฏเิสธจาก ‘ปรมิาณการซือ้ขายทีไ่มเ่พยีงพอ’ 

 การตัง้คา่ Monitor และค าสัง่ซือ้ขายสามารถบนัทกึได ้

 เพิม่เงือ่นไข: หลงัจากป้อนการตัง้คา่การตรวจสอบและการสง่ค าสัง่ซือ้ขายเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิปุ่ ม  เพือ่เพิม่ 

เงือ่นไขการตรวจสอบหลักทรัพยท์ีต่อ้งการ 
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 List of Monitoring Auto order ของการสง่ค าส ัง่ขายอตัโนมตัทิ ีย่งัไม ่Trigger ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด  

Auto Order ทีถ่กูตัง้เงือ่นไขไวแ้ละยังไม ่Trigger จะแสดงบน monitoring list ซึง่สามารถเลอืกเงือ่นไขนัน้ใหเ้ริม่หรอื 

หยดุท างานได ้

 

 เงือ่นไขทัง้หมดใน Monitoring list สามารถ started/stopped/deleted โดยกดปุ่ ม , 

,  ขอ้ความจะถูกแสดงตามสถานะการตดิตามของหลกัทรัพยนั์น้ๆ  

 เงือ่นไขแตล่ะรายการใน Monitoring list สามารถ started/stopped/deleted โดยกดปุ่ ม และสามารถ

ตรวจสอบสถานะปัจจบุนัได ้

 การหยดุหรอืเริม่ตดิตามเงือ่นไขส าหรับหลักทรัพยท์ีม่อียู่จะมขีอ้ความแสดงตามสถานะของการตดิตาม 

กดปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่ โดยจะมหีนา้ตา่ง Field Setting แสดงขึน้มา ผูใ้ชส้ามารถเลอืก Monitoring Field เพือ่เพิม่หรอืลบได ้ 
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ตวัอยา่งการใชง้าน Auto Order การสง่ค าส ัง่ขายแบบอตัโนมตัขิองหลกัทรพัย ์

เลอืกหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกจากพอรต์ ซึง่จะถูกแสดงบนหนา้จอการตัง้คา่เงือ่นไขการตดิตาม 

 ตวัอยา่งที ่1) การต ัง้คา่เง ือ่นไขการตดิตามของค าส ัง่ stop order/take profit/cut loss 

สมมตวิา่เราตอ้งการใชค้ าสัง่ Stop order โดยใหร้าคาพืน้ฐานเป็นราคาเฉลีย่ของราคาซือ้ของหลกัทรัพยท์ีม่อียู่ 

ราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพยท์ีม่อียูค่อื 20.40 บาท 

 

ถา้ตัง้ 20 tick เป็นราคา take profit ราคาทีแ่สดงจะเป็น 22.40 บาท เมือ่เทยีบกบัราคาพืน้ฐาน คอื 20.40 บาท 

ถา้ตัง้ 15 tick เป็นราคา cut loss ราคาทีแ่สดงจะเป็น 18.90 บาท เมือ่เทยีบกับราคาพืน้ฐาน คอื 20.40 บาท 

 

(ค าอธบิายรูปภาพ – method of stop loss take profit monitoring) 

Stop loss take profit จะสง่ค าสัง่เมือ่ราคาปัจจุบนัขึน้ไปถงึราคา take profit ทีต่ัง้ไวค้อื 22.40 บาท 
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 ตวัยา่งที ่2) การต ัง้คา่เง ือ่นไขของ Stop Order แบบก าหนด  Profit preserve Price  

Stop Order สามารถตัง้ profit preserve เพือ่เป็นการ Reserve ก าไรไว ้ในการตัง้ค าสัง่ profit preserve เงือ่นไข 

การเริม่สง่ค าสัง่จะเหมอืนกบั take profit แตจ่ะไม่สามารถตัง้ profit preserve แยกออกมาได ้

ถา้ตัง้ 20 tick เป็นราคา take profit ราคาทีแ่สดงจะเป็น  22.40 บาท เมือ่เทยีบกบัราคาฐาน (Base Price) คอื 20.40 บาท 

ตามรูป 

ถา้ตัง้ 15 tick เป็นราคา profit preserve ราคาทีแ่สดงจะเป็น 21.90 บาท เมือ่เทยีบกบัราคาฐาน คอื 20.40 บาท 

 

※ เงือ่นไขการตดิตามทัง้หมดจะมคีา่เริม่ตน้เป็นราคาฐาน เชน่ ถา้ตัง้ profit preserve เป็น 10%, profit preserve จะ

เทา่กับราคาฐาน + (ราคาฐาน * 10%) 

 

 

(ค าอธบิายรูปภาพ– method of stop loss profit preserve monitoring) 

ถา้ราคาปัจจุบนัขึน้ไปแตะราคา take profit ค าสัง่ take profit จะถกูสง่ แตถ่า้ราคาปัจจบุนัขึน้สงูกวา่ profit preserve  

(21.90 บาท) แตย่ังไมถ่งึ take profit และลดลงไปถงึ profit preserve ค าสัง่ profit preserve จะถกูสง่ 
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 ตวัอยา่งที ่3) การต ัง้คา่ค าส ัง่ Trailing stop เพือ่อธบิายเรือ่ง High Price   

เงือ่นไขการตัง้ฟังกช์นัของ trailing stop จะตอ้งก าหนดคา่แยกจาก stop loss  

Trailing monitoring หากเลอืกใชร้าคา base price = Last at the start ระบบจะถอืวา่ high price ของ trailing stop 

จะเป็นราคา Last ณ ขณะทีก่ด Start คอื 19.10 บาท 

ถา้ตัง้ราคา trailing stop เป็น 10 tick, ราคา stop order จะถกูตัง้ใหต้ า่กวา่ high price 10 tick 

 

(ค าอธบิายรูปภาพ – method of high price trailing stop monitoring) 

High price trailing stop: เมือ่กดเริม่ตดิตาม trailing stop ราคาปัจจบุนัเมือ่เริม่ตน้ (19.10 บาท) จะเป็น high price 

เริม่ตน้ และจะเปลีย่นแปลงไปตามราคา ค าสัง่ trailing stop จะถกูสง่เมือ่ราคาลดลงต า่กวา่ 10 tick จากราคา high price 

ลา่สดุ  

 

ราคาฐานจะเปลีย่นไปตาม high price ปัจจุบนัเมือ่เริม่ตน้ตดิตาม ถา้ราคาตกไป 10 tick ค าสัง่ trailing stop จะถกูสง่ 
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 ตวัอยา่งที ่4) การต ัง้คา่เง ือ่นไขของ Trailing Stop  

    การใช ้ Use Start Price : เชน่ ถา้ก าหนด Start Price = 20 Ticks, Trailing Stop จะเริม่ตดิตามก็ตอ่เมือ่ราคาเพิม่ขึน้

มากกวา่หรอืเทา่กบั 20 Ticks  

ถา้ก าหนด 10 tick เป็นราคา trailing stop trigger price ค าสัง่จะถกูสง่เมือ่ราคาลดลงต า่กวา่ high price - 10 tick 

 

(ค าอธบิายรูปภาพ – method of start price trailing stop monitoring) 

Start price trailing stop: การตดิตามจะเริม่ตน้เมือ่ราคาปัจจุบนัเพิม่ขึน้ 20 tick หรอืมากกวา่ เทยีบกับราคา Base Price 

และ High price จะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามราคา (22.10 บาท) และค าสัง่ trailing stop จะถกูสง่เมือ่ราคาลดลงต า่กวา่ high 

price ลา่สดุ -10 tick (21.10 บาท) 
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องคป์ระกอบของหนา้จอการสง่ค าส ัง่ซือ้หลกัทรพัยโ์ดยอตัโนมตั ิ 

 

 แสดงขอ้มูลท ัว่ไปของหลกัทรพัย ์

ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก ่Portfolio, Unmatched, Quote, Chart, Summary, User condition 

ขอ้มลูทัว่ไป รวมไปถงึ portfolio, unmatched, current price quote, monitoring chart, summary of monitoring 

conditions, และยังสามารถดรูายละเอยีด/บนัทกึ/แกไ้ขเงือ่นไขการตดิตามผ่าน user condition saving screen 

 การต ัง้คา่เง ือ่นไขของ Auto Order 

- เงือ่นไขการตดิตามถกูแบง่ออกเป็น 2 ฟังกช์นั (Function) ไดแ้ก ่Specific price condition และ Trailing stop 

- Specific price condition เป็นฟังกช์นัทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้เมือ่มเีงือ่นทีต่ัง้ไวโ้ดยใช:้ Last Price, Open, high, low, 

change ,%change rate, Change volume, Total Match Vol, Match Vol by Deal, Sell Matched Vol by deal และ 

Buy Matched Vol by Deal เป็นจรงิ  

- Trailing Stop Order: เป็นฟังกช์นัส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้โดยใช ้Trailing Stop หากหุน้นัน้ยังปรับตวัลดลงหรอืท า New 

Low ตอ่เนือ่ง ระบบจะยังไมส่ง่ค าสัง่ซือ้จนกวา่ราคาจะกลบัตัวสงูขึน้ (เทยีบกับ Low) >= Trigger Price ทีก่ าหนดไว ้

 Order settings 

สามารถก าหนดคา่วธิกีารทีใ่ชใ้นการตดิตามส าหรับหลักทรัพยท์ีเ่ลอืกได ้

 Monitoring history for portfolio transferred stop loss 

       สามารถตัง้เงือ่นไขไดส้งูสดุ 20 เงือ่นไข  โดยสามารถ Start all, Stop all หรอื Delete all ไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
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Buy (ฟงักช์นัส าหรบัการต ัง้ค าส ัง่ซือ้หลกัทรพัยโ์ดยอตัโนมตั ิ) 

 ขอ้มูลท ัว่ไปของหลกัทรพัย ์

ขอ้มลูพืน้ฐาน  ขอ้มลูทัว่ไป รวมไปถงึ Portfolio, Unmatched, Current price quote, Monitoring chart, Summary of 

monitoring conditions และยังสามารถดรูายละเอยีด/บนัทกึ/แกไ้ข เงือ่นไขการตดิตามผ่าน User condition saving screen

 Monitoring condition setting 

สามารถใชฟั้งกช์ัน่ได ้2 แบบ คอื 1. แบบทีใ่ชเ้งือ่นไขดา้น Price และ Volume 2. ใช ้‘Trailing stop’ 

 

1. Automatic buying: เป็นฟังกช์นัการตดิตามทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้หลกัทรัพยใ์หโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่เขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ค าสัง่

จะถกูสง่โดยอตัโนมัตเิมือ่ “Last price, Opern price, High price, Low price, Change compared to previous day, 

Change rate, Volume, volume” เขา้เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้เชน่ ราคาปัจจุบนัมากกวา่หรอืเทา่กบั (>=) / นอ้ยกวา่หรอื

เทา่กับ (<=) ราคาทีก่ าหนด 

2. Trailing stop order: เป็นฟังกช์นัส าหรับสง่ค าสัง่ซือ้โดยใช ้Trailing Stop โดยหากหุน้นัน้ยังปรับตัวลดลงหรอืท า New 

Low ตอ่เนือ่ง ระบบจะยังไมส่ง่ค าสัง่ซือ้จนกวา่ราคาจะกลบัตัวสงูขึน้ (เทยีบกับ Low) >= Trigger Price ทีก่ าหนดไว ้เลอืก

ชอ่ง Use Start Price เพือ่ก าหนดราคาทีจ่ะใหร้ะบบเริม่ท าการ Trailing monitoring 

 

สามารถก าหนดหน่วยเป็น Tick/Baht/% ได ้และ Trailing monitoring จะเริม่ท างานเมือ่ราคาเขา้เงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้ Trailing จะ
ถกู Monitoring ทนัทเีมือ่กด Start 

ส าหรับการซือ้หลักทรัพยอ์ตัโนมัตไิดต้ัง้คา่ราคา Start Price ไวร้าคาหุน้ตอ้งขึน้ไปถงึราคา Start Price นัน้ๆกอ่น 
Trailing monitoring ถงึจะเริม่ท างาน   
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 Order settings 

การตัง้คา่ส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้เมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้ขา้งตน้ไวเ้ป็นจรงิ  

 

ถา้มหีลกัทรัพยใ์ดทีเ่ขา้เงือ่นไข หลกัทรัพยนั์น้จะถูกสง่ค าสัง่ซือ้โดยอตัโนมัต ิตามเงือ่นไขดา้นลา่ง 

รายละเอยีดเงือ่นไขการสง่ค าสัง่ เชน่ order volume / order type / order price 

 ประเภทของค าสัง่ซือ้  ใหเ้ลอืก 2 แบบ ไดแ้ก ่Limit หรอื MTL 

 ราคาทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ไดท้ีร่าคา +/- 2 Tick ของราคา Last ณ. ขณะนัน้  

จ านวนหุน้ทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ สามารถตัง้ไดท้ัง้แบบทีเ่ป็น % ของเงนิทีม่อียูห่รอืเป็นจ านวนทีต่อ้งการ และสามารถให ้

ค านวนปรมิาณจากจ านวนเงนิทีต่อ้งการได ้

 ชว่งเวลาการสง่ค าสัง่ สามารถตัง้คา่ได ้ 180 วนั นับตัง้แตว่นัทีต่ัง้เงือ่นไข โปรแกรมจะท าการ Monitor ตามเงือ่นไข

ทีต่ัง้ไว ้

 

 ‘Submit this order after cancelling all buy orders when a condition is satisfied’: เป็นฟังกช์ัน่ทีจ่ะยกเลกิค าสัง่ซือ้

ทัง้หมดของหุน้ตัวนัน้ๆทีย่ังไม่ถกูจับคู่ทัง้หมด(หากม)ี กอ่นทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้จาก Auto Order ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ลดความเสีย่งของค า

สัง่ซือ้จาก Auto Orde r นัน้จะไมถ่กู Reject จาก “Over Credit Avail” เนือ่งจากอาจม ีunmatched order คงคา้งอยู ่ 

 *เมือ่เงือ่นไขทีต่ัง้ไวเ้ป็นจรงิ แต ่ณ. ขณะนัน้ Credit Avail ของลกูคา้มไีมพ่อซือ้หุน้ Auto order นัน้ก็จะถกู Reject    

 

 การตัง้คา่การตดิตามและการสง่ค าสัง่สามารถบนัทกึและเปลีย่นแปลงได ้

 การเพิม่เงือ่นไข: หลงัจากเขา้ไปทีห่นา้จอตัง้คา่แลว้ ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่เพิม่เงือ่นไข Auto Order ของ

หลกัทรัพยท์ีต่อ้งการ   

 การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข: เลอืกเงือ่นไข Auto Order เดมิทีไ่ดต้ัง้ไว ้และสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ Monitoring การ

ตดิตามและการสง่ค าสัง่  และกดปุ่ ม  เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง 
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 List of monitoring auto order เพือ่ใช ้Monitor ตดิตามเงือ่นไขทีต่ ัง้ไวส้ าหรบัการสง่ค าส ัง่ซือ้แบบอตัโนมตั ิ

การเพิม่เงือ่นไขการตดิตามจะถกูแสดงบน Monitoring list ซึง่สามารถเลอืกใหเ้งือ่นไขนัน้เริม่หรอื 

หยดุท างานได ้เงือ่นไขการตดิตามและการตัง้คา่การสง่ค าสัง่สามารถดไูดจ้ากรูปดา้นลา่ง 

 

 เงือ่นไขทัง้หมดบนหนา้จอการตดิตามสามารถ Started/Stopped/Deleted โดยกดปุ่ ม ,

,  ขอ้ความจะแสดงตามสถานะของเงือ่นไขทีต่ดิตามอยู ่ 

 เงือ่นไขแตล่ะตัวบนรายการการตดิตาม สามารถ Started/Stopped/Deleted โดยกดปุ่ ม  และยังสามารถ

ตรวจสอบสถานะปัจจบุนัได ้

ตวัอยา่ง Trailing Stop (Buy Side) Monitoring ส าหรบัการสง่ค าส ัง่ซือ้หลกัทรพัยอ์ตัโนมตั ิ

 ตวัอยา่งที ่1) การต ัง้คา่เง ือ่นไขการตดิตามส าหรบั Trailing Stop for buy side 

การตัง้คา่ Trailing Stop จะตอ้งก าหนดในสว่นของ trailing stop area และ Monitoring base price จะถกู Fix เป็นคา่ 

Last Price ณ ขณะทีก่ด Start Monitoring 

ถา้ก าหนด 10 Tick ในชอ่ง Trailing Stop Trigger price ค าสัง่ซือ้จะถูกสง่เมือ่ราคา Last สงูกวา่ low price 10 tick 
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ค าอธบิายรูปภาพ– Method of trailing stop monitoring (Buy Side)  

Trailing stop for buy side: เมือ่เริม่ตดิตามราคา Last ปัจจุบนัอยู่ที ่20.00 บาท ซึง่จะเป็น low price แรก ตอ่มา low price 

เปลีย่นไปเนือ่งจากราคาลดลงมาเหลอื 16.00 บาท และเมือ่ราคาเพิม่ขึน้เป็น 17.00 บาท (เพิม่ขึน้ 10 tick จาก low price) 

ค าสัง่ก็จะถกูสง่ไปอัตโนมัต ิ

 

 ตวัอยา่งที ่2) การต ัง้คา่ Start Price ของ Trailing stop for buy side  

ก าหนดคา่ 10 tick ในชอ่ง Start Price การตดิตามจะเริม่เมือ่ราคาลดลงต า่กวา่หรอืเทา่กบั 10 tick 

ถา้ใส ่20 tick ในชอ่ง trailing stop price ค าสัง่จะถกูสง่เมือ่ราคาขึน้สงูกวา่ low price 20 tick 

 

ค าอธบิายรูปภาพ – method of start price low price trailing stop monitoring 

- Start price trailing stop การเริม่ตดิตามจะเริม่ตน้เมือ่ราคาปัจจบุนัลดลงต า่กวา่หรอืเทา่กับ 10 ticks (19.00 บาท)  

 เมือ่เทยีบกบัราคาเริม่ตน้  

- Low price เปลีย่นใหมเ่ป็น 16.00 บาทตามราคาทีล่ดลง ค าสัง่ trailing stop จะถกูสง่เมือ่ราคาเพิม่ขึน้จาก low price ลา่สดุ  

20 tick (18.00 บาท) 
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การค านวณ Bid/Offer ใหเ้ป็นหนว่ยราคาทีล่งตวั (Auto Adjust Spread) โดยอตัโนมตั ิ

หนา้จอการใชง้านฟังกช์นั Stop Order (Stop Loss) สามารถชว่ยเฝ้าตดิตามราคาของหลกัทรัพยไ์ดแ้มน่ย ามากขึน้ 

ดว้ยการค านวณราคาใหต้รงกับชอ่ง Bid/ Offer ของตลาดจรงิตรงตามทีผู่ใ้ชง้านไดก้ าหนดไว ้เนือ่งจาก Tick/Baht/% ที่

ผูใ้ชง้านก าหนดไวอ้าจจะไดเ้ป็นราคาทีไ่มต่รงกบั Bid/Offer ของตลาดจรงิ 

ดงันัน้ ถา้ผูใ้ชง้านก าหนดราคาทีใ่ชเ้ฝ้าตดิตามหลกัทรัพยไ์มต่รงกบัหน่วย (Spread) ของ Bid/Offer ระบบจะท าการ 

ปรับใหเ้ป็นเลขลงตัวโดยอตัโนมัต ิตามตัวอย่างการค านวณดงัทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนี ้ 

 ตวัอยา่งที ่1) Stop Order ต ัง้เง ือ่นไขการเฝ้าตดิตามหลกัทรพัย ์โดยม ีbase price: 18.40 Baht 

โดยที ่หากราคาของหลกัทรัพยอ์ยูใ่นชว่ง 10 Baht ~ 25 Baht จะมชีว่งหา่งของราคาอยู่ที ่0.10 Baht 

 

 ส าหรับสว่นการ Take profit ราคาทีต่ัง้ไวเ้พือ่ใชเ้ฝ้าตดิตามหลกัทรัพยจ์ะถูกปัดขึน้ใหต้รงกบั Bid/Offer ของหลักทรัพย ์

ตวันัน้ๆ 

- % unit: ราคาทีถู่กค านวณไดจ้ะเป็น 11.76% ของราคา base price และปัดเศษขึน้เป็นเลขลงตวัเพือ่ใหต้รงกบัราคา 

ของ Bid/offer 

 

- Monitoring price: Monitoring base price + 11.76%(2.16384) = 20.56384 Baht > ปัดเศษขึน้ =>20.60 Baht 

- Baht unit: ราคาทีใ่สล่งไปจะถกูน ามาปัดเศษเพือ่ใหต้รงกับ Bid/Offer 

- Monitoring price: 18.99 Baht > ปัดเศษขึน้ =>19.00 Baht 
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 ส าหรับสว่นการ Cut loss Price ถกูปัดลงใหต้รงกบั Bid/Offer ของหลักทรัพยต์วันัน้ๆ 

- % unit: ราคาทีไ่ดจ้ะเป็นราคา base price ทีถ่กูหักลบออกไป 12.30% และปัดเศษลง 

Monitoring price: Monitoring base price - 12.30%(2.2632) = 16.1368 Baht> ปัดเศษลง =>16.10 Baht  

- Baht unit: ราคาทีใ่สล่งไปจะถกูน ามาปัดเศษเพือ่ใหต้รงกับ Bid/Offer 

Monitoring price: 16.13 Baht> ปัดเศษลง =>16.10 Baht 

 

 ตวัอยา่งที ่2) Stop Order ต ัง้เง ือ่นไขการตดิตามหลกัทรพัย ์โดยม ีbase price: 18.41 Baht 

โดยที ่หากราคาของหลกัทรัพยอ์ยูใ่นชว่ง 10 Baht ~ 25 Baht จะมชีว่งหา่งของราคาอยู่ที ่0.10 Baht ถา้ผูใ้ชง้าน 

ก าหนดราคาทีใ่ชเ้ฝ้าตดิตามหลกัทรัพยไ์มต่รงกบัหน่วยของ Bid/Offer ระบบจะท าการปรับใหเ้ป็นเลขลงตวัโดยอัตโนมัต ิ

 

 ส าหรับสว่นการ Take profit ราคาทีต่ัง้ไวเ้พือ่ใชเ้ฝ้าตดิตามหลกัทรัพยจ์ะถูกปัดขึน้ใหต้รงกบั Bid/Offer ของหลักทรัพย ์

ตวันัน้ๆ 

- ราคาทีถ่กูค านวณไดจ้ะเป็นราคา +10 Tick จากราคา base price และปัดเศษขึน้เป็นเลขลงตัวเพือ่ใหต้รงกับราคาของ 

Bid/Offer 

Monitoring price: Monitoring base price+ 10ticks = 19.41 Baht> ปัดเศษขึน้ =>19.50 Baht 

Monitoring price: Monitoring base price + 5ticks = 18.91 Baht > ปัดเศษขึน้ =>19.00 Baht 

 ส าหรับสว่นการ Cut loss ราคาทีต่ัง้ไวเ้พือ่ใชเ้ฝ้าตดิตามหลักทรัพยจ์ะถูกปัดลงใหต้รงกับ Bid/Offer ของหลกัทรัพยต์ัวนัน้ๆ 

- ราคาทีถ่กูค านวณไดจ้ะเป็นราคา -10 Tick จากราคา base price และปัดเศษลงเป็นเลขลงตัวเพือ่ใหต้รงกับราคาของ 

Bid/Offer 

Monitoring price: Monitoring base price – 10ticks = 17.41 Baht> ปัดเศษลง =>17.40 Baht 
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 ตวัอยา่งที ่3) Trailing stop ต ัง้เง ือ่นไขการเฝ้าตดิตามหลกัทรพัย ์โดยม ีbase price เป็น ราคาลา่สดุ ณ ขณะที่

เริม่ใชง้าน โดยที ่หากราคาของหลกัทรัพยอ์ยูใ่นชว่ง 10 Baht ~ 25 Baht จะมชีว่งห่างของราคาอยู่ที ่ 

0.10 Baht 

 

 ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น Tick จะท าการค านวณ Start price โดยการ +20 Tick จาก Base price 

- Start price: Current price + 10 ticks (1.0 Baht) = 19.90 Baht 

 

ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น Tick จะท าการค านวณ Trigger price โดยการน าราคา High มาหักออก 20 Tick  

- Trigger Price: High: 22.80 – 20 ticks (2.00 Baht) = 20.80 Baht 

 

 ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น Baht จะท าการค านวณ Start price โดยการปัดเศษขึน้ใหล้งตัวกับ Bid/Offer 

- Start price: 19.99 Baht > ปัดเศษขึน้ > = 20.00 Baht 

 

ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น Baht จะท าการค านวณ Trigger price โดยการปัดเศษลงใหล้งตวักบั Bid/Offer 

- Trigger price: High price of 24.80 - 5.53 Baht = 19.27 >ปัดเศษลง >= 19.20 Baht 

 

 ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น % จะท าการค านวณ Start price เป็น 5.55% ของ Base price ปัดเศษขึน้ใหล้งตวักับ Bid/Offer 

- Start price: Current price + 5.55 % (1.04895) = 19.94895 Baht >ปัดเศษขึน้ => 20.00 Baht 

 

ในกรณีทีใ่ชห้น่วยเป็น % จะท าการค านวณ Start price ดว้ยการหักออก 5.55% จาก Base price ปัดเศษลงใหล้งตัวกับ 

Bid/Offer 

- Trigger price: High price of 22.80 Baht - 3.33% (0.62937) = 19.52937 Baht > ปัดเศษลง => 19.50 Baht 
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※ เมือ่ราคาของหลักทรัพยม์กีารท า new high ระบบจะท าการค านวณ Trigger Price ใหมจ่ากราคาสงูสดุของหลักทรัพย ์

แบบเรยีลไทม ์(Real-time) 

 

เนือ่งจากราคา base price ในตอนเริม่ตน้ จะเป็นราคาปัจจุบันของหลกัทรัพย ์ณ ขณะนัน้ ดังนัน้ราคาทีจ่ะใชเ้ฝ้าตดิตาม 

หรอืสง่ค าสัง่ขายหลักทรัพยอ์าจจะต า่กวา่ราคาเฉลีย่ทีซ่ ือ้มาในพอรต์โฟลโิอ และท าใหเ้กดิการขาดทนุได ้

 

นอกจากนัน้ยังมขีอ้ควรระวงัทีส่ าคญั คอืค าสัง่ซือ้ขายอาจจะถูกสง่ทนัททีีเ่ริม่ใชง้านฟังกช์นัการเฝ้าตดิตามเพือ่ขาย 

หลกัทรัพย ์เนือ่งจากเกดิการเปลีย่นของราคาเป็นราคาทีก่ าหนดเงือ่นไขไวใ้นขณะนัน้ 
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Sell New Stock (Policy Base) เป็นฟงักช์นั ส าหรบัการสง่ค าส ัง่ขายหุน้ตวัใหมท่ีไ่มม่อียูใ่นพอรต์มากอ่น 

ใหเ้ป็นอตัโนมตัติาม Policy ทีก่ าหนดหลงัจากทีไ่ดซ้ือ้หุน้เขา้มาในพอรต์ 

โดยมหีลกัการท างานคอื ลกูคา้สามารถก าหนด Policy หรอืรูปแบบ ส าหรับการซือ้ลงทนุ ส าหรับหุน้ทีซ่ ือ้เขา้มาใหม่

เทา่นัน้ และยังไมม่ใีนพอรต์โฟลโิอตามประเภททีต่อ้งการ โดยสามารถเลอืกได ้4 ประเภท คอื 

- All Items หมายถงึ Apply Policy นีก้บัทกุๆ หุน้ทีล่กูคา้ซือ้เขา้มาใหม ่ 

- Price Range ก าหนดชว่งราคาหุน้ตัง้แต ่From :______ To :______ 

- Exchange เฉพาะหุน้ทีอ่ยูใ่น SET หรอื MAI  

- By account เฉพาะในบญัชทีีก่ าหนดเทา่นัน้  

 

 

 

 สว่นแสดงขอ้มูลท ัว่ไปของหลกัทรพัย ์

สามารถกดเลอืกเมนูตามแถบดา้นบนเพือ่แสดงรายการตา่งๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย portfolio, unmatched, current price 

quote, chart, summary เพือ่แสดงรายละเอยีดของเงือ่นไขค าสัง่ทีต่ัง้ไว ้และ user condition saving ซึง่แสดงรายการ 

ค าสัง่แบบมเีงือ่นไขทีบ่กัทกึไว ้

 สว่นส าหรบัต ัง้คา่เง ือ่นไขทีจ่ะเฝ้าตดิตามกอ่นสง่ค าส ัง่ขาย 

- การตัง้คา่เงือ่นไขจะแบง่ออกเป็น 2 ฟังกช์นั (Function) คอื Stop Order และ Trailing stop  ซึง่แตแ่ละกรณีจะม ี

การตัง้คา่ทีต่า่งกนัออกไป 

 Order settings (Sell): เป็นสว่นส าหรับการตัง้รายละเอยีดการสง่ค าสัง่ขาย ซึง่จะสง่ก็ตอ่เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข 

ทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ที ่2 

 List of Monitoring automatic selling policy 

เป็นสว่นส าหรับแสดงเงือ่นไขทีไ่ดท้ าการตัง้คา่ไวก้อ่นหนา้นี ้ซึง่สามารถกดปุ่ ม Started, Stopped, Deleted 

เพือ่เริม่ใชง้าน หยดุใชง้าน หรอืลบ ค าสัง่แบบมเีงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้
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รายละเอยีดการแสดงผลของหนา้จอ 

 General Stock Information สว่นแสดงขอ้มูลท ัว่ไปของหลกัทรพัย ์

สามารถกดเลอืกเมนูตามแถบดา้นบนซา้ยเพือ่แสดงรายการตา่งๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย portfolio, unmatched, current 

price quote, chart, summary เพือ่แสดงรายละเอยีดของเงือ่นไขค าสัง่ทีต่ัง้ไวแ้ละ user condition saving ซึง่แสดง

รายการค าสัง่แบบมเีงือ่นไขทีบ่ักทกึไว ้

 Condition Setting สว่นส าหรบัต ัง้คา่เง ือ่นไขทีจ่ะเฝ้าตดิตามกอ่นสง่ Auto Order ค าส ัง่ขาย 

สามารถเลอืกใช ้stop loss ส าหรับการตัง้คา่ Take Profit, Profit Preserve, Cut loss หรอื Trailing Stop conditions 

ส าหรับหุน้ใหมท่ียั่งไมม่ใีนพอรต์โฟลโิอในหนา้จอสว่นนี้, มกีารแยกประเภทของเงือ่นไขทีจ่ะเฝ้าตดิตามหลักทรัพยด์ว้ยส ี

ทีแ่ตกตา่งกนัเพือ่ใหง้่ายตอ่การเขา้ใจและใชง้าน 

 
 

 Stop Order คอืฟังกช์นัทีช่ว่ยเฝ้าตดิตามเพือ่สง่ค าสัง่ขายหลักทรัพย ์เมือ่ราคาของหลักทรัพยเ์ปลีย่นแปลงจนถงึราคา 

ทีผู่ใ้ชง้านตัง้ไว ้

 Monitoring Conditions สามารถระบไุดว้า่จะใหเ้งือ่นไขทีเ่ฝ้าตดิตามจะถูกใชง้านกบัหลักทรัพยแ์บบใดบา้ง เชน่ ระบเุป็น 

เงือ่นไขดงันี้ All items (stocks)/Price range/Exchange/account number  
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รายการ ค าอธบิาย 

All items เงือ่นไขจะถกูใชง้านกับหลกัทรัพยท์กุประเภททีจ่ะถกูซือ้เขา้มาในพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) 

Price range เงือ่นไขจะถกูใชง้านเฉพาะกับหลกัทรัพยท์ีจ่ะถกูซือ้เขา้มาในพอรต์ตามชว่งราคาทีก่ าหนดไว ้

Exchange  เงือ่นไขจะถกูใชง้านเฉพาะกับหลกัทรัพยท์ีจ่ะถกูซือ้เขา้มาในพอรต์ตามประเภทของตลาดทีก่ าหนด  

SET/MAI 

Account number เงือ่นไขจะถกูใชง้านเฉพาะกับหลกัทรัพยท์ีจ่ะถกูซือ้เขา้มาในพอรต์ตามบญัชทีีร่ะบไุวเ้พยีงบัญชเีดยีว 

 ราคา Base price คอืราคาตัง้ตน้ ทีจ่ะใชต้ัง้เงือ่นไขในการเฝ้าตดิตามเพือ่สง่ค าสัง่ขายหลกัทรัพยอ์ัตโนมัต ิโดยจะตัง้คา่  

เริม่ตน้เป็นราคาตน้ทนุทีซ่ือ้มาเทา่นัน้ 

 สามารถทีจ่ะตัง้เงือ่นไขเพือ่ขายท าก าไร Take profit, Profit preserve หรอื Cut Loss ไดม้ากกวา่ 1 เงือ่นไขพรอ้มกนั  

โดยคลกิที ่Checkbox เพือ่เปิดใชง้านเงือ่นไขดงักลา่ว 

หมายเหต:ุ เงือ่นไขในการตัง้ Profit Preserve ไมส่ามารถท างานแยกจากเงือ่นไข Take profit ได ้กลา่วคอืจ าเป็นจะตอ้ง 

ตัง้เงือ่นไขเพือ่ Take Profit กอ่นถงึจะสามารถตัง้เงือ่นไข Profit Preserve ได ้และการตัง้คา่ราคาเพือ่ก าหนดเงือ่นไข 

หรอืสง่ค าสัง่ขายสามารถเลอืกระบเุป็น Tick หรอื % จากราคา Base Price ได ้
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 Trailing Stop คอื ฟังกช์นัทีช่ว่ยเฝ้าตดิตามการสง่ค าสัง่ขายแบบมเีงือ่นไขเพือ่ใหไ้ดก้ าไรทีม่ากขึน้ เมือ่หุน้ยังคงปรับตวั 

สงูขึน้ ซึง่ค าสัง่ขายหลักทรัพยจ์ะถกูสง่ก็ตอ่เมือ่ราคาของหุน้ตัวนัน้ปรับตัวลดลงจากราคา High จนถงึคา่ทีก่ าหนดไว ้ 

 Base price คอื ราคาตัง้ตน้ทีจ่ะใชต้ัง้เงือ่นไขในการเฝ้าตดิตามเพือ่สง่ค าสัง่ขายหลกัทรัพยอ์ตัโนมัต ิซึง่จะเป็นราคา 

ลา่สดุ ณ ตอนทีเ่ริม่ใชง้านเงือ่นไขเพือ่เฝ้าตดิตามหลักทรัพย ์

 สามารถทีจ่ะตัง้เงือ่นไขเพือ่ก าหนด Trigger price/Start price/Stop loss ไดม้ากกวา่ 1 เงือ่นไขพรอ้มกนั  

ถา้หากเลอืก Start price จะเป็นการก าหนดวา่จะเริม่ท า Trailing Stop เฝ้าตดิตามหลักทรัพยต์าม Trigger price ก็ตอ่เมือ่

ราคาหลักทรัพยส์งูกวา่หรอืเทา่กบั Start price 
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รายการ ค าอธบิาย 

Trigger Price การระบ ุTrigger Price คอืการก าหนดเงือ่นไขวา่จะสง่ค าสัง่ขายแบบมเีงือ่นไขก็ตอ่เมือ่ราคาของ 

หลกัทรัพยข์ึน้ถงึราคา Trigger Price ทีก่ าหนด 

Start Price การระบ ุStart Price คอืการก าหนดราคาฐานวา่จะใหเ้ริม่ท าการเฝ้าตดิตามหลักทรัพยต์าม Trigger Price 

เมือ่ราคาของหลักทรัพยข์ึน้ถงึราคา Start Price ทีก่ าหนด 

Cut Loss คอืเงือ่นไขทีจ่ะสง่ค าสัง่ขายก็ตอ่เมือ่ ราคาของหลกัทรัพยม์รีาคาถงึตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้จากนัน้จงึจะสง่ 

ค าสัง่ขายเพือ่ตดัขาดทนุ 

 

 Order Settings 

เมือ่เงือ่นไขทีก่ าหนดไวเ้ป็นจรงิ ระบบ Auto Order จะสง่ค าสัง่ขาย ตามรายละเอยีดทีม่กีารก าหนดคา่ไว ้ใน Order 

Settings ดงันี ้ 

 

 รายละเอยีดของค าสัง่ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข ประกอบไปดว้ย order type/order price/order volume/period 

 Order Type: จะตอ้งระบเุป็น Limit or MTL 

 Order Price: จะตอ้งระบเุป็น +/- 2 Tick จากราคาลา่สดุของหลกัทรัพยต์วันัน้ 

 Order Volume: สามารถระบเุป็นอตัราสว่นของ Volume ทีส่ง่ไดท้ัง้หมด (%) หรอืระบเุป็นจ านวนทีต่อ้งการตามปกต ิ

 Period: ก าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งการใหค้ าสัง่อตัโนมัตทิีส่ง่ไปยังคงมผีลอยู ่ 

* Period สามารถตัง้คา่ใหค้ าสัง่ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขมอีายุไดม้ากสดุถงึ 180 วนั แตเ่มือ่มหีลกัทรัพยเ์ขา้มาในพอรต์ ตวั

ค าสัง่ขายอตัโนมัตจิะมอีายุไปอกี 30 วนั โดยเริม่นับตัง้แตว่นัแรกทีไ่ดรั้บหลกัทรัพยเ์ขา้มาในพอรต์ 

ตวัอยา่ง: เมือ่ตัง้คา่สง่ค าสัง่ขาย (Sell New Stock) แบบมเีงือ่นไขไวว้นัที ่1 สงิหาคม ระยะเวลา 30 วนั จากนัน้นักลงทนุ

ซือ้หุน้ใหมเ่ขา้มาในพอรต์เมือ่วันที ่21 สงิหาคม  ระบบจะท าการเฝ้าตดิตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไวเ้พือ่สง่ค าสัง่ขายโดยอตัโนมัติ

จนถงึวนัที ่31 สงิหาคม เป็นวนัสดุทา้ย   

 ‘Submit this order after cancelling all sell orders when a condition is satisfied’ คอืฟังกช์นัทีจ่ะชว่ยยกเลกิ 

ค าสัง่ขายทกุค าสัง่ทีเ่ป็น Unmatched Order กอ่นหนา้นี้ทัง้หมด กอ่นทีจ่ะสง่ Auto Order ค าสัง่ใหมอ่อกไปแทนที ่เพือ่

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาการสง่ค าสัง่ไม่ได ้เนือ่งจากปรมิาณการซือ้ขายในพอรต์มไีมเ่พยีงพอ เพราะปรมิาณการซือ้ขาย

บางสว่นถกูน าไปตัง้เป็นค าสัง่ขายกอ่นหนา้นีแ้ลว้ 

 ค าสัง่ขายแบบมเีงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไว ้สามารถบนัทกึไดต้รงสว่นนี ้
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 List of monitoring sell (new stock) conditions  

 

ค าสัง่ขายแบบมเีงือ่นไขทีต่ัง้ไวจ้ะถกูแสดงอยูใ่นหนา้นี ้ซึง่สามารถกด Start หรอื Stop เพือ่เปิด/ปิดการใชง้านไดต้ามตอ้งการ 

 เงือ่นไขการเฝ้าตดิตามทีต่ัง้คา่ไวเ้พือ่สง่ค าสัง่ขาย สามารถ started/stopped/deleted ทกุเงือ่นไขพรอ้มกนัทัง้หมด 

ไดด้ว้ยการกดปุ่ ม , ,  

 แตล่ะเงือ่นไขการเฝ้าตดิตามทีต่ัง้คา่ไว ้สามารถแยกกนั Started/Stopped/Deleted ไดด้ว้ยการกดปุ่ มเครือ่งหมาย 

ดา้นหนา้ 

 

ขอ้ควรทราบในการสง่ค าส ัง่ขาย Sell (New Stock) แบบมเีงือ่นไขอตัโนมตั ิ

 การสง่ค าสัง่ขาย Sell (New Stock) แบบมเีงือ่นไขอตัโนมัต ิคอืฟังกช์นัทีช่ว่ยบนัทกึการเฝ้าตดิตามเงือ่นไขเพือ่ขาย 

หลกัทรัพยใ์หโ้ดยอัตโนมัต ิเมือ่ท าการซือ้หุน้ใหมท่ีไ่มม่ใีนพอรต์ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ 

 การสง่ค าสัง่ขาย Sell (New Stock) แบบมเีงือ่นไขอตัโนมัต ิเมือ่ซือ้หุน้เขา้มาในพอรต์แลว้ Auto Order ทีเ่ป็นค าสัง่ขาย 

แบบมเีงือ่นไข จะอยูใ่นหนา้จอเดยีวกนักบัการสง่ค าสัง่ขายในกรณีทีม่หีลักทรัพยอ์ยูใ่นพอรต์ (Sell)  

 การตดิตามการสง่ค าสัง่ขายแบบอตัโนมัตจิะเริม่ตน้เมือ่กด Start เงือ่นไขอตัโนมัตติามทีก่ าหนดไว ้และเมือ่มหีุน้ตวัใหม่ 

ถกูซือ้เขา้มาอยูใ่นพอรต์ และเป็นการ Matched บางสว่น (Partial Matched ดา้นซือ้) หรอืจ านวนปรมิาณการซือ้ขายทีซ่ือ้

นอ้ยกวา่จ านวนปรมิาณการซือ้ขายทีต่ัง้ขายไวต้ามเงือ่นไข การสง่ค าสัง่ขายจะสง่ขายตามจ านวนทีเ่งือ่นไขก าหนดไว ้ 

ฉะนัน้ผูใ้ชต้อ้งระมัดระวงัในการตัง้เงือ่นไข Sell (New Stock) ในชว่ง Order Setting ควรตัง้ Orderable =100% จะดทีีส่ดุ 

 ※ ค าอธบิายของการสง่ค าสัง่ขายหลักทรัพยแ์บบอตัโนมัตทิัง้ในกรณีทีม่หีลักทรัพยแ์ละไม่มหีลกัทรัพยอ์ยูใ่นพอรต์ ※ 

สรุปการตดิตามการสง่ค าสัง่ขายหลกัทรัพยแ์บบอตัโนมัตใินกรณีทีม่หีลกัทรัพยอ์ยูใ่นพอรต์ (Sell) และ Sell (New Stock) 

จะเริม่ตดิตามการท างานก็ตอ่เมือ่นักลงทนุไดม้หีลักทรัพยต์วันัน้ๆ เขา้มาอยูใ่นพอรต์แลว้เหมอืนกนั 

 

เพิม่เตมิ: การสง่ค าสัง่ขายหลักทรัพยใ์นกรณีทีม่หีลักทรัพยอ์ยูใ่นพอรต์นัน้สามารถตัง้เงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกนัไดห้ลายเงือ่นไข 

ตามหุน้ทีแ่ตกตา่งกนัได ้แตใ่นสว่นของ Sell (New Stock) เงือ่นไขจะถกูสรา้งไวก้อ่นทีจ่ะมกีารซือ้หุน้ ดงันัน้ไมว่า่จะซือ้หุน้ 

ทีแ่ตกตา่งกนักีต่วัจะถกู Apply ตาม Sell (New Stock) Policy ทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ 
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9. Overnight Order Plus [Screen No. 4250] 
 

Finansia Hero มรีูปแบบการสง่ค าสัง่ Overnight Order ไดถ้งึ 3 แบบ เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถตัง้ค าสัง่ซือ้ขาย 

ลว่งหนา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกวา่ทีเ่คย ดงันี้ 

 

Type 1: Next Business Day ซึง่เป็น Overnight Order แบบปกตทิัว่ไป 

Type 2: แบบระบชุว่งเวลา (สงูสดุ 180 วนั) สง่ Order ซือ้หรอืขายใหท้กุวนั จนกวา่จะ Matched เต็มจ านวนทีต่ัง้ไว ้

หรอืครบระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืจนกวา่จะ Cancel order ดงักลา่ว  

Type 3: แบบระบชุว่งเวลา (สงูสดุ 180 วนั) สง่ Order ซือ้หรอืขายใหท้กุๆ วนัจนถงึวนัทีส่ ิน้สดุ หรอืจนกวา่จะ 

Cancel Order ดงักลา่ว 

 

ซึง่จะเป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืส าคัญทีจ่ะชว่ยนักลงทนุไมต่อ้งตัง้ order ซือ้ขายในทกุๆวนั โดยสามารถเริม่สง่ค าสัง่หรอื Cancel 

รายการไดต้ัง้แต ่16:45 น. ของวนัท าการ 

 

 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 
 

 Overnight Order/Overnight Order View and Cancel/Overnight by Day 

 
สามารถเลอืก Overnight Order, Overnight Order View and Cancel และ Overnight by Day เพือ่เรยีกดขูอ้มลูตา่งๆ 
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Overnight Order: ใชส้ าหรับสง่ค าสัง่ซือ้ขาย Overnight แบบตา่งๆ  

 

 
 

Overnight Order View and Cancel: แสดงประวตัแิละผลของการสง่ค าสัง่ Overnight สามารถดรูายละเอยีดค าสัง่ 
และยกเลกิค าสัง่ทียั่ง Active ได ้โดยสามารถยกเลกิค าสัง่ทลีะรายการหรอืหลายรายการ และกดปุ่ ม Cancel 
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ประเภทค าส ัง่ซือ้ขาย 

 
 Limit: เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคาแน่นอน 

 

 ATO (At-The-Open Order): เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยท์นัททีีต่ลาดเปิดการซือ้ขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถ

สง่ค าสัง่ซือ้ขายไดร้ะหวา่งกอ่นเปิดตลาดทัง้ภาคเชา้ (Pre Open1) 
 

Overnight by Day: แสดงรายละเอยีดการสง่ค าสัง่แบบ Overnight ในแตล่ะวนั 
 

 
 

 

 การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย หนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย/เปลีย่นแปลงและยกเลกิ 

 
 

 เลอืกบัญชทีีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 ปุ่ มลบ: กดเพือ่ใชล้า้งขอ้มลูปรมิาณค าสัง่ซือ้ขายและราคา 
 ปุ่ มการตัง้คา่: เป็นการตัง้คา่เพือ่ใหล้า้งค าสัง่ซือ้ขายและปรมิาณการสง่ค าสัง่หลงัจากสง่ค าสัง่ Overnight  

 

 ใสช่ือ่หลักทรัพยท์ีต่อ้งการสง่ค าสัง่ 

 เลอืกซือ้หรอืขาย 

 เลอืกประเภทค าสัง่ระหวา่ง Limit กบั ATO 
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 ก าหนดปรมิาณค าสัง่ซือ้ขาย และตรวจสอบหมายเลขค าสัง่ซือ้ขาย 

 เลอืกประเภทค าสัง่ซือ้ขาย Normal หรอื SBL Buy Cover 

 ใสร่าคาซือ้ขาย และกดปุ่ ม  เพือ่สง่ค าสัง่ 

 

 ขอ้มลูราคา และประเภทการสง่ค าสัง่แบบ Overnight Order ขอ้มลูราคา Ceiling/Floor/Today’s Close/The Actual 

Order Date  

 

 
 

เลอืกประเภทของการสง่ค าสัง่ overnight ม ี3 ประเภท 

 
 

รายละเอยีดของ Overnight Order Period 

 

㉠ Until Fully Matched: ค าสัง่ซือ้ขายจะถกูสง่จนกวา่จ านวนปรมิาณการซือ้ขายของค าสัง่ซือ้ขายทีต่อ้งการจะถกูจับคูแ่ลว้

ทัง้หมด หากครบปรมิาณทีต่อ้งการแลว้ ค าสัง่จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัต ิ

㉠ Everyday Order: ค าสัง่ซือ้ขายจะถกูสง่ทกุวนัตามชว่งเวลาทีก่ าหนด เชน่ เชน่ ตัง้ค าสงัซือ้/ขายวนัละ หุน้ ABC ทีร่าคา 1 

บาท 1,000 หุน้ ค าสัง่จะถกูสง่ในวนัท าการถัดไป จนกวา่จะครบ Period ทีก่ าหนด หรอืจนกวา่นักลงทนุจะ Cancel 

 จะแบง่การแสดงขอ้มูลออกเป็น 2 สว่น คอื 

ขอ้มลูเกีย่วกบั Overnight Order ทัง้หมดทีย่ังคง Active อยู ่โดยสามารถเลอืกดไูดต้ามประเภทค าสัง่ และ ตามวนัทีส่ง่

ค าสัง่ซือ้ขาย หรอืค าสัง่ทีส่ัง่ไป ณ ขณะนัน้ทัง้หมด 
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Portfolio 

สามารถดขูอ้มลูตา่งๆ ภายในพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) เชน่ ชือ่หลกัทรัพย,์ Vol, Avg.Cost ราคาลา่สดุ เป็นตน้ 
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D. Portfolio 
1. Portfolio and Unmatched Order [Screen No. 4101] 
 

เป็นหนา้จอทีแ่สดงขอ้มลูในสว่น Portfolio และ Unmatched Order (ค าสัง่ซือ้ขายทียั่งไม่ไดรั้บการจับคู)่ ใน Screen 

เดยีวกนัแบบ Real time โดยทีด่า้นซา้ยมอืลา่งแสดง Real time Portfolio และดา้นขวามอืลา่งแสดงใหเ้ห็น Unmatched ค าสัง่

ทีย่ังไมไ่ดรั้บการจับคู ่

เหมาะส าหรับการใชง้านในเวลาทีต่อ้งการขายหุน้ทีม่ ีPortfolio อย่างรวดเร็ว พรอ้มกบัตอ้งการตดิตาม Unmatched 

Order Status พรอ้มกนัไปดว้ย เพือ่ท าการเปลีย่นแปลงราคา และยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายทลีะหลายค าสัง่พรอ้มๆ กนั หรอืทัง้หมด 

หรอืเพือ่ใชง้านดขูอ้มลูทัง้ 2 สว่น ในเวลาเดยีวกนั 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 เลอืกบัญชทีีจ่ะดพูอรต์การลงทนุหรอืค าสัง่ซือ้ขายทียั่งไม่ไดรั้บการจับคูแ่บบเรยีลไทม ์(Real-time) 

 เลอืกวธิกีารด ูระหวา่ง “All หรอื Stock” 

 All: สามารถด ูUnmatched Order ของหุน้ทกุตวัทัง้หมดระหวา่งวนั 

 Stock: สามารถด ูUnmatched Order ของหลักทรัพยท์ีร่ะบไุด ้

 เลอืก “Stock” ในขอ้  และระบหุลกัทรัพยท์ีต่อ้งการดขูอ้มูลค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคู ่

 คลกิทีปุ่่ ม   เพือ่ซอ่นหรอืแสดงขอ้มลูในขอ้  

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ตัง้คา่การแสดงปุ่ ม  ยกเลกิค าสัง่และหนา้ตา่งยนืยันการยกเลกิค าสัง่ 

 สามารถดสูถานะของบัญชโีดยรวม เชน่ “Amount Cost, Mkt Value, Total Unrealized และ Total Realized” 

 สามารถดสูถานะ ก าไร/ขาดทนุ ของหุน้ในแตล่ะพอรต์ไดใ้นบญัช ีเชน่ “ชือ่หุน้, Stk Type, Avg.Cost จ านวนหุน้ Actual, 

Available, Last, Amount Cost, Mkt.Vaule, Unrealized, %Unrealized ” 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่แสดงขอ้มลูลา่สดุ 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ขายหลักทรัพยท์ีถ่อืทัง้หมด 
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 แสดงขอ้มลูค าสัง่ซือ้ขายทีไ่ม่ไดรั้บการจับคูจ่ากบญัชทีีเ่ลอืก 

  เลอืกระหวา่ง “All, Buy หรอื Sell” 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่แสดงขอ้มลูลา่สดุ 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่เปลีย่นค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคูท่ีเ่ลอืกทัง้หมด  

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ยกเลกิค าสัง่ทียั่งไมไ่ดรั้บการจับคูท่ีเ่ลอืกทัง้หมด 
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2. Day Trade Outstanding Sell [Screen No. 2010] 
 

เป็นหนา้จอทีใ่ชส้ าหรับสัง่ขายหุน้เฉพาะทีซ่ือ้มาในวนันี ้และมจี านวนหุน้ในพอรต์คงเหลอื (Outstanding) เหลอือยู ่ 

ณ ขณะนัน้ เหมาะส าหรับกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขายหุน้ทีซ่ ือ้มาและมจี านวนคงเหลอืในวนันี้ทัง้หมดในคราวเดยีวหรอื 

เลอืกบางหุน้ได ้

 

 
 

  
 
ค าอธบิายหนา้จอ  

 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการดรูายละเอยีด 

 รายละเอยีดโดยรวมของขอ้มลู ไดแ้ก ่ตน้ทนุรวมของหลกัทรัพยค์งเหลอืทีซ่ือ้มาในวนันี้, มลูคา่รวมของหลักทรัพย ์

คงเหลอืทีซ่ือ้มาในวนันี ้ณ ปัจจบุนั และก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้ ถา้มกีารขายหลักทรัพยเ์หลา่นัน้ โดยระบบจะค านวณ 

จากราคาซือ้เฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ภายในวนันี ้

 กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มูลลา่สดุ 

 รายละเอยีดของขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ตล่ะตวัเฉพาะทีซ่ือ้เขา้มาและมคีงเหลอืในวนันี ้เชน่ ชือ่ของหลกัทรัพย,์ ประเภท 

หลกัทรัพย,์ จ านวนหุน้คงเหลอืทัง้หมด (Total Actual), จ านวนหลกัทรัพยท์ีส่ามารถขายได ้(Total Availiable), ตน้ทนุ

เฉลีย่, มูลคา่ตน้ทนุ, มูลคา่ ณ ปัจจุบนั และก าไรหรอืขาดทนุถา้หากมกีารขาย  
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 กดปุ่ ม  เพือ่ท าการขายหลกัทรัพยท์ีซ่ ือ้มาและมจี านวนคงเหลอืในวนันีเ้ทา่นัน้ โดยสามารถเลอืกขายทัง้หมด 

ในคราวเดยีว หรอืเลอืกบางหุน้ได ้ 

เมือ่ตอ้งการขายหลกัทรัพย,์ ใหท้ าการคลกิ  หนา้ชือ่ของหลักทรัพยใ์นสว่นที ่  และท าการกดปุ่ ม  เพือ่

ท าการขายหลกัทรัพยท์ีเ่ลอืก โดยจะปรากฏหนา้จอ       เพือ่ยนืยันการขายหลักทรัพยท์ีเ่ลอืก 

※คลกิ  ออก เพือ่ท าการยกเลกิการเลอืกหุน้ตวันัน้ 
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3. Deal Summary [Screen No. 2100]  
 
เป็นหนา้จอทีส่รุปรายการซือ้ขายประจ าวนั แบบสรุปการซือ้หรอืขายหุน้ 1 ตวัใน 1 บรรทดั โดยแยกเป็นดา้นซือ้และ 

ดา้นขาย (ซา้ย/ขวา) โดยสามารถดไูดท้ัง้โหมดทีเ่ป็น Deal Summary และ Daytrade View 

 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 เลอืกบัญช ีเพือ่ทีจ่ะดสูรุปการซือ้ขายรายวนั 

 คลกิทีปุ่่ ม  เพือ่ดขูอ้มลูลา่สดุ 

 เลอืกประเภทการซือ้ขาย เพือ่ดขูอ้มลูระหวา่ง  

 Deal Summary: เป็นโหมดทีแ่สดงผลสรุปการซือ้ขายแบบปกตทิัว่ไป กลา่วคอืกรณีมรีายการซือ้ขายเกดิขึน้/ภายในวนั 

Avg.Cost (ตน้ทนุเฉลีย่ กรณีมหีุน้เดมิอยูแ่ลว้ในพอรต์กอ่นท าการซือ้ขาย) เพือ่ค านวณ Realized 

 Day trade View: เป็นโหมดทีแ่สดงผลแบบ Net Settlement กรณีมรีายการซือ้ขายเกดิขึน้ภายในวนั ระบบจะใชค้า่ 

Avg.Buy Price (+Com Vat) ของวนันี ้เพือ่ค านวณคา่ Realized โดยไม่สนใจตน้ทนุเฉลีย่  

 สามารถดสูถานะการซือ้ขายรายวนั เชน่ Total Buy/Sell Amount, Total Com+Fee+VAT, Net Amount ก าไร/ขาดทนุ 

และ % Realized 

 แสดงขอ้มลูรายการซือ้ขาย, Average price, Volume, Amount รวมของดา้นซือ้/ขาย รวมทัง้รายละเอยีดอืน่ๆ เชน่  

คา่ Com+Fee+VAT ก าไร/ขาดทนุ และ % Realized ของแตล่ะหลักทรัพยไ์ด ้  

 

หมายเหตุ: กรณีทีหุ่น้ตัวนัน้ๆ มแีตร่ายการซือ้ดา้นเดยีวจะไม่มคีา่ Realized (เพราะไมม่รีายการขาย) 

                กรณีทีหุ่น้ตวันัน้ๆ มแีตร่ายการขายดา้นเดยีว เมือ่เลอืก Daytrade View คา่ Realized จะเทา่กับ “0” (เนือ่งจากไมม่ี

รายการซือ้ขายภายในวนั) แตห่ากเลอืก Deal Summary จะแสดงคา่ Realized ทีค่ดิจาก Avg.Cost ตามปกต ิ
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4. Customer Transaction Report [Screen No. 9001] 
 

เป็นหนา้จอแสดงรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าธรุกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพยท์กุๆ อยา่ง ของลกูคา้ อาท ิเชน่ 

Confirmation, Stock movement, Port Outstanding, Monthly Interest, Realized Gain/Loss รวมทัง้รายการฝากถอนหุน้ 

และเงนิ โดยมขีอ้มลูลกูคา้ ยอ้นหลงักวา่ 9 ปี ท าใหล้กูคา้สามารถตรวจเชค็รายการ Transaction ตา่งๆ ไดด้ว้ยตวัเองอย่าง 

สะดวกและรวดเร็ว 

ขอ้ควรทราบ: ขอ้มลูตา่งๆ ในหนา้จอนีเ้ป็นขอ้มลูยอ้นหลงั ณ วนัที ่T-1 กลา่วคอืเป็นขอ้มลูทีอ่ัปเดต (Update) กอ่นหนา้วันที่

ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 1 วนัท าการ 

  

 
 

 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 เลอืกประเภทบัญชทีีต่อ้งการดขูอ้มลู 

 
   เลอืกประเภทของรายการขอ้มลู และชว่งระยะเวลาทีต่อ้งการดขูอ้มลู (ก าหนดระยะเวลาตัง้ตน้ที ่1 เดอืน) 

 

 ประวตักิารซือ้ขายตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกจะถกูแสดงในหนา้นี ้ 

 Confirmation หนา้จอสรุปการซือ้ขาย ในแตล่ะวนัยอ้นหลงั จากขอ้มลูทีเ่ป็น Official Confirmation โดยมจีุดเดน่คอื 

มกีาร Summary ขอ้มลูสรุป Total Paid และ Total Received ตามชว่งเวลาทีเ่ลอืกใหอ้กีดว้ย เพือ่ใหล้กูคา้ทราบวา่ 

ในชว่งเวลาตามทีไ่ดเ้ลอืกไว ้มยีอดรับหรอืยอดจ่ายสทุธเิทา่ไร 
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และสามารถด ูConfirmation Details ของแตล่ะวนัไดจ้ากการกดปุ่ ม  จะแสดงขอ้มลูตามรูปดา้นลา่ง 
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 Stock Trading หนา้จอทีแ่สดงรายละเอยีดของการซือ้ขายรายหุน้ในแตล่ะวนัตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก โดยสามารถเลอืก

แสดงเป็นรายหุน้ หรอืทัง้หมดได ้

    

 
 

 

 Stock Movement หนา้จอแสดงรายการเคลือ่นไหวหลักทรัพยย์อ้นหลงั โดยสามารถเลอืกแสดงเป็นรายหุน้ หรอื 

ทัง้หมดได ้
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 Port Outstanding หนา้จอแสดงรายการหลกัทรัพยค์งเหลอืยอ้นหลงัตามวนัทีล่กูคา้ระบวุา่ ตอ้งการยอ้นเวลากลับไปด ู

Portfolio Outstanding ของตัวเอง ณ วนัไหน โดยมจีดุเดน่คอื 

- Realized จะแสดงก าไรหรอืขาดทนุ ยอ้นหลงัสะสมในหุน้ตวันัน้ๆ ตัง้เริม่ซือ้ขายกบัทาง Finansia  

- Unrealized เป็นคา่ Unrealized ณ วนันัน้ๆ  

 

 
 

 Monthly Interest หนา้จอแสดงรายการดอกเบีย้รับ ดอกเบีย้จา่ยยอ้นหลงัเป็นรายเดอืน  

การเลอืกแสดงผลขอ้มลูตอ้งเลอืกวนัในเดอืนกอ่นหนา้ 
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 Realized Gain/Loss Detail เป็นหนา้จอแสดงรายละเอยีดก าไร/ขาดทนุของการซือ้ขายหลักทรัพยย์อ้นหลงั โดย 

Group เป็นคู ่Buy/Sell ตดัหุน้ตาม FIFO โดยสามารถดเูป็นรายหุน้ หรอื แบบทัง้หมดตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก ซึง่จะชว่ย 

ใหล้กูคา้เห็นก าไร/ขาดทนุในการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะรอบแตล่ะครัง้ 

 
 

 Order Transaction by Period เป็นหนา้จอแสดงรายการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย/ยกเลกิ ในทกุๆ Order ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 

โดยสามารถดเูป็นรายหุน้ หรอืแบบทัง้หมด หรอืเฉพาะรายการ Matched/Unmatched ตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก 
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 Realized Gain/Loss by Stock เป็นหนา้จอแสดงรายละเอยีดก าไร/ขาดทนุของการซือ้ขายหลกัทรัพยย์อ้นหลงั โดย 

Group เป็นคู ่Buy/Sell และ Group ตามวนัทีข่ายหุน้ออกไป (ตดัหุน้ตาม FIFO) และแสดงผลแบบสรุป 

เป็นการซือ้ขายใน 1 รอบ ใน 1 บรรทดั โดยสามารถดเูป็นรายหุน้ หรอื แบบทัง้หมดตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก ซึง่จะชว่ย 

ใหล้กูคา้เห็นก าไร/ขาดทนุในการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะรอบแตล่ะครัง้แบบสรุป 

 
 

 Daily Realized G/L เป็นหนา้จอทีช่ว่ยใหเ้ห็นผลสรุปก าไร/ขาดทนุในการซือ้ขายยอ้นหลงัแบบรายวนั ตามชว่งเวลา 

ทีเ่ลอืก และสามารถเห็น Total Realized ในชว่งเวลาตามทีเ่ลอืกได ้
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 Stock Transfer หนา้จอแสดงรายการการ ฝาก/ถอนเงนิ/โอน หลกัทรัพยย์อ้นหลงั 

 

 
 

 Deposit/Withdraw หนา้จอแสดงรายการการฝาก/ถอนเงนิ ยอ้นหลงั 
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E. Special Menu 

1. Screen Mode  

ฟังกช์นัพเิศษทีพั่ฒนามาเพือ่ความสะดวกในการใชง้านแกนั่กลงทนุ เนือ่งจากฟังกช์นันีส้ามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบ

การแสดงผลของหนา้จอไดถ้งึ 3 รูปแบบ 

1. Standard  

2. Compact 

3. Mini 

 
 

 

1. Standard: การแสดงผลหนา้จอโปรแกรมเต็มรูปแบบ 
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2. Compact: การแสดงหนา้จอขนาดย่อในรูปแบบ Toolbar 

 

รายละเอยีดหนา้จอ 

 Screen No: เพือ่เปิดหนา้จออืน่ๆ ในโปรแกรม 

 Icon Function  

 ส าหรับ save รูปแบบหนา้จอเก็บไวเ้พือ่เรยีกใชง้านไดส้ะดวก 

 การตัง้คา่ Security, PIN Number หรอืตัง้คา่ใหล็้อกหนา้จอเมือ่ไมม่กีารใชง้านกีน่าทขีึน้ไป  

 ส าหรับ lock screen เมือ่เราไมไ่ดอ้ยูห่นา้จอ ถา้หากตอ้งการกลบัมาใชง้านตอ้งกรอก Password ใหม ่

 

 

 

 ส าหรับ Capture หนา้จอ 

 เรยีกใชง้านฟังกช์นันาฬกิา 
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 สามารถตัง้คา่แถบ Icon ไดต้ามทีนั่กลงทนุตอ้งการ 

 
 

 แสดงขอ้มลูภาพรวมตลาด ดัชนตีา่งๆ ซึง่สามารถตัง้คา่ไดว้า่ตอ้งการดดูชันอีะไรบา้ง และยังบอกอกีวา่หุน้ทัง้ตลาด ราคาขึน้ 

ลง หรอืไมเ่ปลีย่นแปลงเป็นจ านวนเทา่ไหร่  

 แถบสง่ค าสัง่หรอื Order Toolbar 

 แสดงผลรายการค าสัง่ทีส่ง่ไป 
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     Symbol Link: กดล็อคเพือ่ไมใ่หช้ือ่หุน้แตล่ะหนา้จอเชือ่มโยงกั 

 
 

 
3. Mini: การแสดงหนา้จอขนาดย่อในรูปแบบ Mini Order 

 

 

    แถบปุ่ มลดัไปยังหนา้จอตา่งๆ 

: Link Group สามารถเลอืกใหห้นา้จอเชือ่มโยงกบัหนา้จออืน่ๆ ได ้

  



238 

 

 

: หนา้ Quote Plus [3000]  

 
 

: หนา้ View Order – Portfolio with Total Realized Gain/Loss [2001]  
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: Favorite Stock 

 
 
 

: Tick Chart ดขูอ้มูลกราฟรายตวัเป็นราย tick โดยสามารถเลอืกไดว้า่จะ 1/3/5/10 หรอื 30 tick 

 

 
 

      เพือ่ไมใ่หห้นา้จอนัน้เชือ่มโยงกบัหนา้จออืน่ 

 
 ปรับขนาดตวัอกัษร 

 

 เพิม่หนา้จอแสดงผล โดยสามารถขยายไดใ้นรูปแบบ M x N ไดส้งูสดุถงึ 12 x 6 
 

ค าอธบิายหนา้จอ 
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2. Easy [Screen No.9900] 

หนา้จอ Easy จะเป็นการรวบรวมหนา้จอพืน้ฐานส าหรับผูใ้ชง้านทีเ่พิง่เริม่ตน้เลน่หุน้ โดยหนา้จอ Easy นีจ้ะ 

ประกอบไปดว้ย 5 หนา้จอหลัก คอื 

1. Favorite, Portfolio, Most Active, Top Gain/Loss, Trading Summary 

2. Ticker 

3. Quote 

4. Stock Ticker  

5. Stock Info  

 
 

 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Favorite 
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   ส าหรับการตัง้คา่เรยีกดกูลุม่ Favorite 

 

 
 

 เลอืกกลุม่ Favorite ทีต่อ้งการใหแ้สดงผล สามารถคลกิ  เพือ่แสดง Group ของหุน้ทีม่ ี

 Setting ส าหรับการตัง้คา่ตา่งๆ เลอืก/เพิม่/ลดหุน้ทีต่อ้งการ สามารถสรา้ง Favorite Stock ไดถ้งึ 8 รูปแบบ และมมุมอง 

Rotator: คอืฟังกช์นัทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถดรูาคาโดยรวมของ Favorite group ไดท้ัง้หมด ตามการก าหนดเงือ่นไขของ 

ผูใ้ชง้าน 

หนา้จอนี้สามารถเพิม่/ ลบ/เปลีย่น  Favorite group ได ้อกีทัง้ยังเพิม่หรอืลบหุน้ใน Favorite group ไดอ้กีดว้ย คลกิปุ่ ม 

 เพือ่เลอืกเวลาและก าหนดทศิทางการแสดงของขอ้มลู 

 สามารถเพิม่หุน้ลงใน Favorite Stock ไดโ้ดยการใสช่ือ่หุน้ และรายละเอยีดของหุน้ทีค่ณุตอ้งการคน้หาจะแสดงขึน้มา 

 ปุ่ ม Refresh 

 

 
 

 เลอืกชือ่หุน้ทีช่ ืน่ชอบแลว้กดปุ่ ม “New” เพือ่สรา้งกลุม่ใหม,่ ลบกลุม่ทีม่อียู่แลว้ หรอืเปลีย่นชือ่กลุม่ของ Favorite 

 เลอืกหุน้ทีต่อ้งการจาก Favorite ทีม่อียู่ 

 เพิม่ หรอื ลบหุน้ทีต่อ้งการ 

 หุน้ทีเ่ลอืกไวแ้ลว้สามารถแกไ้ขและเปลีย่นแปลงได ้โดยกดปุ่ มดา้นลา่ง 
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คลกิปุ่ ม  เพือ่เลอืกเวลาและก าหนดทศิทางการแสดงของขอ้มลู 

สามารถเพิม่หุน้ลงใน Favorite Stocks ไดโ้ดยการใสต่วัอกัษร และรายละเอยีดของหุน้ทีค่ณุตอ้งการคน้หาจะแสดงขึน้มา 

 

รายละเอยีดหนา้จอพอรต์โฟลโิอ (Portfolio) 

เป็นหนา้จอแสดงหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูลตา่งๆ ทีม่อียูใ่นพอรต์การลงทนุแยกตามบญัช ีเชน่ วงเงนิเครดติคงเหลอื, ตน้ทนุ

รวมของสนิทรัพย,์ ก าไรหรอืขาดทนุถา้หากมกีารซือ้ขาย และก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรัพยนั์น้ไปแลว้ 

 
 
 

 เลอืกบญัชทีีต่อ้งการดขูอ้มลูพอรต์การลงทนุ 
 

 กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มูลลา่สดุของพอรต์การลงทนุตามบญัชทีีเ่ลอืก 

 

แสดงรายละเอยีดทัง้ตน้ทนุรวมของหลกัทรัพยใ์นพอรต์ทัง้หมด, มลูคา่รวมของหลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นพอรต์ ณ ปัจจบุนั ,

ก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึ้น ถา้มกีารซือ้ขายหลกัทรัพยนั์น้ขึน้ และ ก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรัพย ์

นัน้ไปแลว้ 

 

หนา้จอพอรต์การลงทนุจะแสดงรายละเอยีดของหลกัทรัพยแ์ตล่ะตัวในพอรต์การลงทนุของบญัชทีีเ่ลอืก เชน่ ชือ่ของ

หลกัทรัพย,์ ประเภทหลกัทรัพย,์ ตน้ทนุเฉลีย่, จ านวนหุน้ทีส่ามารถขายได,้ จ านวนหุน้ทัง้หมด, ราคาลา่สดุ, มลูคา่

ตน้ทนุ, มลูคา่ ณ ปัจจบุนั, ก าไรหรอืขาดทนุถา้หากมกีารซือ้ขาย และก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้ขาย 

หลกัทรัพยนั์น้ไปแลว้ 

 

รายละเอยีดหนา้จอ Most Active 
 

หนา้จอแสดงอนัดับหลักทรัพยท์ีม่กีารเคลือ่นไหวมากทีส่ดุในวนันี ้โดยพจิารณาจาก Value, Volume และ %Turnover ได ้

แสดงรายละเอยีดของหลักทรัพยแ์ตล่ะตวั ซึง่สามารถดขูอ้มลูทัง้หมดในหนา้จอเดยีวกนัไดด้งันี ้
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 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 
 

 
 

 เลอืกแสดงขอ้มูลตามตลาดไดร้ะหวา่ง ALL (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 
 

 แสดงขอ้มลูตามการเคลือ่นไหวทีส่นใจได ้3 มมุมอง ดงันี้ 

 

● Value – แสดงอนัดบัหลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่การซือ้ขายสงูทีส่ดุ 

● Volume – แสดงอนัดับหลกัทรัพยท์ีม่ปีรมิาณการซือ้ขายสงูทีส่ดุ 

● %Turnover – แสดงอนัดับหลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งสงูทีส่ดุ 

 

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume, Price และ Value ไดด้งันี้ 

 
 

 กดปุ่ ม  หนา้จอจะแสดงขอ้มลูตามเงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไว ้
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 สว่นแสดงขอ้มลู 

 

 
 
ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

No ล าดับหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg รอ้ยละการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกบัราคาปิดเมือ่วาน 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

%Prev Vol 
ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ เทยีบกับปรมิาณการซือ้ขายของ 

เมือ่วาน (Volume/Prev Vol) x 100 

%Turnover 
ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ เทยีบกับจ านวนหลักทรัพย ์

จดทะเบยีน (Volume/Listed Share) x 100 

Value(M) มลูคา่การซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ (หน่วย: ลา้นบาท) 
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รายละเอยีดหนา้จอ Top Gain/Loss 

หนา้จอแสดงอนัดับหลักทรัพยท์ีร่าคามกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงสงูสดุ ณ ขณะนัน้ โดยเทยีบกับราคาปิด 

เมือ่วาน แสดงรายละเอยีดของหลกัทรัพยแ์ตล่ะตวั ซึง่สามารถดขูอ้มลูทัง้หมดในหนา้จอเดยีวกนัไดด้งันี้ 

 

 สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มูล 

 

 
 

  เลอืกแสดงขอ้มลูตามตลาดไดร้ะหวา่ง ALL (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 

 แสดงขอ้มลูตามราคาทีเ่ปลีย่นแปลงได ้ 5 มมุมอง ดงันี้ 

● %Up – แสดงอนัดบัหลกัทรัพยท์ีม่ ี% ราคาเพิม่ขึน้สงูสดุ 

● Up – แสดงอนัดับหลักทรัพยท์ีม่รีาคาเพิม่ขึน้สงูสดุ 

● Unchange – แสดงอนัดบัหลกัทรัพยท์ีร่าคาไมเ่ปลีย่นแปลง 

● %Down – แสดงอนัดับหลกัทรัพยท์ีม่ ี% ราคาลดลงต า่สดุ 

● Down – แสดงอนัดบัหลกัทรัพยท์ีม่รีาคาลดลงต า่สดุ 

 

 เลอืกชอ่ง  เพือ่แสดงรายการหลกัทรัพยท์ีม่รีาคาเทา่กับ Ceiling/Floor ดว้ย 
 

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume, Price และ Value ไดด้งันี้ 

 

 
 

 ปุ่ ม Refresh 
 

 
 

 

สว่นแสดงขอ้มลู 
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หุน้ทีต่ดิอนัดบัสงูสดุใน '%Up, Up, Unchange, %Down, Down' ตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ชเ้ลอืกไว ้
 

ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

No ล าดับหลกัทรัพย ์

Flags สถานะของหลักทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg อตัราการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Total 5 Bid Vol ปรมิาณการเสนอซือ้ทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Total 5 Offer Vol ปรมิาณการเสนอขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Value(M) มลูคา่การซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ (หน่วย: ลา้นบาท) 

%Strength 
ปรมิาณซือ้ทัง้หมด ณ ขณะนัน้ เทยีบกบัปรมิาณขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

(Buy Volume/Sell Volume) x 100 

Day(s) จ านวนวนัทีร่าคาเพิม่ขึน้/ลดลงตอ่เนือ่งตดิกนั 
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รายละเอยีดหนา้จอ Trading Summary 

 

 

รายละเอยีดหนา้จอ 

 

 เลอืกบัญชทีีต่อ้งดรูายการสรุปการซือ้ขายภายในวนั 

 

 กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มลูลา่สดุ 
 

 พมิพช์ือ่หลกัทรัพย ์เพือ่ดสูรุปการซือ้หรอืขายหลกัทรัพยภ์ายในวนัของหลักทรัพยนั์น้ๆ 
 

 แสดงมลูคา่รวมของหลักทรัพยท์ัง้หมดทีแ่สดงในหนา้จอ ไดแ้ก ่ราคาซือ้, ราคาขาย, คา่คอมมชิชัน่, คา่ธรรมเนยีม, ภาษี, 

ราคาซือ้ทัง้หมด, ราคาขายทัง้หมด และก าไร/ขาดทนุสทุธ ิ

 

 แสดงมลูคา่รวมของหลักทรัพยแ์ตล่ะตวั ไดแ้ก ่ราคาซือ้, ราคาขาย, คา่คอมมชิชัน่, คา่ธรรมเนยีม, ภาษี, ราคาซือ้ทัง้หมด, 

ราคาขายทัง้หมด และก าไร/ขาดทนุสทุธ ิ
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 สามารถเลอืก “Use Volume/Volume Filtering” เงือ่นไขการกรองขอ้มูลได ้4 รูปแบบดงันี้ 

 Volume and Value  – แสดงขอ้มลูทีม่ี ปรมิาณการซือ้ขาย และมลูคา่การซือ้ขายตามทีก่ าหนด 

 Volume or Value  – แสดงขอ้มลูที่มี ปรมิาณการซือ้ขาย หรอืมลูคา่การซือ้ขายตามทีก่ าหนด 

 Volume only  – แสดงขอ้มลูทีม่ี ปรมิาณการซือ้ขายตามทีก่ าหนด 

 Value only  – แสดงขอ้มลูทีม่ี มลูคา่การซือ้ขายตามทีก่ าหนด 

 

 เลอืก “Last, %Chg, Market Cap, Capital” เงือ่นไขการกรองขอ้มูลเพิม่เตมิไดด้งันี้ 

 Last – แสดงขอ้มลูทีร่าคา Last อยูร่ะหวา่งคา่ทีก่ าหนด 

 %Chg – แสดงขอ้มลูที ่%Chg อยูร่ะหวา่งคา่ทีก่ าหนด 

 Market Cap – แสดงขอ้มลูทีมู่ลคา่ตามราคาตลาดอยูใ่นชว่งทีก่ าหนด (Listed Share x Last) 

 Capital – แสดงขอ้มลูที ่Capital อยูใ่นชว่งทีก่ าหนด (Listed Share x Par) 

 แสดงขอ้มลูตามดา้นทีเ่กดิการจับคูไ่ดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ Buy และ Sell), Buy, Sell 
 

 แสดงขอ้มลูตามตลาดไดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 

 

 สามารถยกเวน้การแสดงขอ้มูลหลกัทรัพยบ์างประเภทได ้เชน่ DW, Foreign, Warrant และก าหนดยกเวน้หลกัทรัพย ์

เป็นรายตวัได ้
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 สามารถก าหนดใหเ้ปิดหนา้จอทีต่อ้งการเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ โดยการดบัเบิล้คลกิทีห่ลกัทรัพย ์และเปิดการแจง้เตอืน 

ดว้ยเสยีงได ้

 

 แสดงการเพิม่รายการใหมไ่ดร้ะหวา่ง “Add From Top” (รายการใหมเ่พิม่เป็นรายการแรก) 

และ “Add From Bottom” (รายการใหมเ่พิม่เป็นรายการสดุทา้ย) 

 

 กดปุ่ ม  เพือ่ยนืยันการตัง้คา่ 
 

เลอืก  เพือ่เลอืกแสดงรายการซือ้ขายไดร้ะหวา่ง 

 
ALL – แสดงขอ้มูลรายการซือ้ขายหลักทรัพยท์ัง้หมด 

 
Group – แสดงขอ้มลูรายการซือ้ขายหลกัทรัพย ์สามารถเลอืกได ้ 3  กลุม่ดงันี้ 

 

Portfolio – กลุม่หลกัทรัพยท์ีถ่อืครอง (แยกตามบญัช)ี 

Favorite – กลุม่หลักทรัพยท์ีส่นใจ 

Event – กลุม่หลักทรัพยท์ีท่มีวจิัยของบรษัิทฯ คดัสรรมาใหเ้ลอืกใช ้

 

 เลอืกรูปแบบการแสดงขอ้มลูไดร้ะหวา่ง 

 

By Tick – แสดงรายการซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีม่กีารจับคูซ่ ือ้ขายกนัทลีะรายการ 
 

By Sum – รวมจ านวนปรมิาณการซือ้ขายของรายการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์บบ By Tick ทีเ่ป็นหลกัทรัพยเ์ดยีวกนั ซึง่มรีาคา Last 

และ Side เดยีวกนั และเป็นรายการทีต่อ่เนือ่งกนั ใหแ้สดงเป็นรายการเดยีว 

 

 สว่นของการสามารถเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการแสดงบนหนา้จอได ้โดยท าเครือ่งหมายเลอืกทีอ่ยูด่า้นหนา้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Time เวลาซือ้ขายหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีต่กลงซือ้ขาย 

B/S คอลมันแ์สดงสถานะซือ้หรอืขาย 

Volume จ านวนหลักทรัพยท์ีจ่ับคูซ่ ือ้ขาย 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Quote 

แสดงขอ้มลูราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย Bid/Offer 5 อันดบั พรอ้มจ านวนปรมิาณการซือ้ขายของ Bid/Offer โดยแบง่

ออกเป็นรายละเอยีดดงันี้ 

 
 

รายละเอยีดขอ้มลู 

 เมือ่เลอืกหลกัทรัพยท์ีต่อ้งการ หนา้จอจะแสดง 

 ราคาเปิด (Open), ราคาสงูสดุ/ต า่สดุ (High/Low) 

 ราคาลา่สดุ (Last) 

 ราคาทีเ่ปลีย่นแปลง เทยีบกับราคาปิดของวนักอ่นหนา้ (Change) 

 ราคาทีเ่ปลีย่นแปลง เทยีบกับราคาปิดของวนักอ่นหนา้โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%Change) 

 ปรมิาณการซือ้ขายรวม (Total Volume) 

 ปรมิาณการซือ้ขายรวม เทีย่บกับปรมิาณการซือ้ขายรวมของเมือ่วาน โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%Previous Volume) 

 ราคาเปิดตลาดชว่งเชา้ (Open1) หรอื ราคาเปิดตลาดชว่งบา่ย (Open2) 

 การเปลีย่นแปลงของราคาเปิดตลาดชว่งเชา้ (Open1) หรอื ราคาเปิดตลาดชว่งบา่ย (Open2) 

 ราคาเปลีย่นแปลงคดิเป็น % ของ Open 1 และ 2  

 ปรมิาณการซือ้ขายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในชว่งเปิดตลาด (Projected Volume) (สามารถคลกิเพือ่เปลีย่นเป็นคา่ Project 

Remaining Volume ได)้ 

 Open Volume ปรมิาณออเดอร ์ณ ชว่งตลาดเปิด 

 ปรมิาณการซือ้ (Buy Volume) และปรมิาณการขาย (Sell Volume) 

 

 หนา้ตา่ง Bid/offer  

แสดงขอ้มลูปรมิาณการเสนอซือ้-เสนอขาย (Bid/Offer) ของหุน้ทีส่ามารถเลอืกด ูในรูปแบบเสน้สปีรมิาณ 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

 
รายละเอยีดหนา้จอ Stock Ticker 

 

แสดงขอ้มลูหลักทรัพยท์ีถู่กจับคูแ่ลว้ โดยเรยีงล าดบัขอ้มลูตามเวลา 

 

 สว่นของการเลอืกหุน้ 

กดปุ่ ม  Fixed List เพือ่ล็อครายการของหุน้ที ่Matched รายการสดุทา้ย  

ชอ่งส าหรับคน้หาบรษัิททีต่อ้งการทราบขอ้มลู 

Rotator mode ส าหรับตัง้คา่ใหเ้ฉพาะแสดงหนา้จอนี้ หุน้สลับหมนุเวยีนไปตามทีเ่ราตัง้คา่ก าหนดไว ้

เลอืกการแสดงขอ้มลูได ้2 รูปแบบ By Tick และ By Sum 

 

 สว่นของการแสดงขอ้มูลโดยรวมของหุน้ 

Total Volume แสดงขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายรวม 

%Previous Volume ปรมิาณการซือ้ขายรวม เทีย่บกบัปรมิาณการซือ้ขายรวมของเมือ่วาน โดยคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

Previous Volume แสดงปรมิาณการซือ้ขายรวมของเมือ่วาน 

Total Value มลูคา่การซือ้ขายรวม 

 

 แสดงขอ้มลู Ticker ของหลกัทรัพยร์ายตัว 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

 

รายละเอยีดหนา้จอ Stock Info 

หนา้จอนี้จะแสดงขอ้มลูของหลักทรัพย ์ขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิทีส่ าคญัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ ซึง่จะแสดง 

รายละเอยีดตามดา้นลา่ง 
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3. Standard [Screen No. 9901] 
 

เป็นหนา้จอทีม่กีารรวบรวมหนา้จอทีห่ลากหลายซึง่เหมาะส าหรับผูใ้ชง้านทีต่อ้งการวเิคราะหข์อ้มลูของหุน้ และตอ้งการ

ซือ้ขายไดใ้นเวลาเดยีวกนั โดยหนา้จอ Standard นีจ้ะประกอบไปดว้ย 6 กรอบหลกั คอื 

1. Favorite, Portfolio, Chart, Most Active, Top Gain/Loss ,Trading Summary, Transaction by Time,  

Top Projected, Price Movement 

2. Mini Order 

3. Market Ticker 

4. Stock Quote 

5. Stock Ticker 

6. Technical Info 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 
 

รายละเอยีดหนา้จอ Favorite 

 
  

หนา้จอ favorite เป็นหนา้จอที ่ “Top-Selection Part” ออกแบบมาใหผู้ใ้ชง้านสามารถก าหนดคา่ของหุน้ใน Favorite Stocks, 

หุน้, หนา้จอ, การเปลีย่นมมุมองของหุน้ และ Flag ตา่งๆ 

 
 

รายละเอยีดหนา้จอ Chart 

สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่Top Menu, Chart Data และ Bottom Menu 

 

 Top Menu 

Top menu แสดงหุน้หรอืดัชนีทีต่อ้งการ สามารถเลอืกดคูา่ชว่งเวลาตามชว่งเวลาทีต่อ้งการด ูเชน่ รายวนั/รายเดอืน/รายปี/

รายนาท ีหรอืราย Tick ได ้

 

 
 

 



255 

 

 

 กดปุ่ ม [▼] เพือ่แสดงประวัตกิารเลอืกหุน้หรอืดชันีทีเ่คยเลอืกมาแสดง 

 

 สามารถเลอืกชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงเป็น รายนาท ีหรอืราย Tick 
 

 สามารถเลอืกชว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงเป็น รายวนั/รายสปัดาห/์รายเดอืนได ้

 

 สว่นการแสดงขอ้มูล Chart ตามชือ่หุน้ 
 

แถบเมนูดา้นลา่งจะประกอบไปดว้ยแถบเวลา ใชเ้ลือ่นเพือ่ปรับเปลีย่นชว่งเวลาของกราฟ ในชว่งปัจจบุนัหรอืกราฟราคา 

กอ่นหนา้ นอกจากนียั้งมฟัีงกช์นัอืน่สามารถเลอืกใชไ้ดท้างดา้นลา่งของชารต์ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

『Tool Buttons』 

 : ปุ่ มเครือ่งมอื ส าหรับเลอืกเครือ่งมอืของกราฟทีต่อ้งการใหแ้สดงบนแถบ Tool Buttons สามารถแกไ้ขไดใ้นหนา้ตา่ง  

‘Edit Chart Tool Buttons’ 

 

 : รูปแบบชารต์ ส ีและฟังกช์นัตา่งๆ สามารถตัง้คา่ไดบ้นหนา้ตา่ง ‘Chart Settings’ 
 

 : เครือ่งมอืตา่งๆ สามารถเลอืกทีจ่ะแสดงบนหนา้ตา่ง ‘Add/Change Indicator-Technical Indicator’ 

 

 : แสดงขอ้มลูแทง่เทยีน วนัทีแ่ละเวลาสามารถดไูดโ้ดยเลือ่นเมาสไ์ปยังแตล่ะแทง่ 

 

 : เลอืกปุ่ ม ‘Screen Max/Min Setting’ เพือ่ตัง้คา่ปรมิาณสงูสดุ/ต า่สดุ ทีแ่สดงบนชารต์  
 

 : คลกิปุ่ มดงักลา่วเพือ่แสดงเสน้แนวตัง้ แนวนอน บรเิวณทีเ่มาสช์ีอ้ยู่บนกราฟ 
 

 : กราฟสามารถขยายไดโ้ดยเลอืกปุ่ มแวน่ขยายและเลือ่นเมาสไ์ปยังตรงทีต่อ้งการขยาย 
 

 : คลกิปุ่ ม ‘Zoom Out/Zoom In’ เพือ่ขยาย 
 

 

  

Scroll bar: เลือ่นแถบไปทางซา้ย/ขวาเพือ่ดขูอ้มลูกอ่นหนา้ 

 

เลือ่นซา้ยหรอืขวาเพือ่ขยายเขา้หรอืออก 
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รายละเอยีดหนา้จอ Transaction by Time 

แสดงขอ้มลู Bid/Offer ของหลกัทรัพย ์โดยสามารถเลอืกการแสดงขอ้มลูเป็น ราย Tick หรอื รายนาทไีด ้

 
 

 เลอืกหลักทรัพย ์
 

 ตัง้คา่เงือ่นไข 

 
ตัง้คา่การแสดงขอ้มลู Tick/M: สามารถเลอืกการแสดงขอ้มลู Bid/Offer เป็นราย Tick หรอื M = รายนาท ี

 

ตัง้คา่เวลา: สามารถเลอืกชว่งเวลาเพือ่ดขูอ้มูล Bid/Offer 

 Fix ตอ้งตัง้คา่พรอ้มกับชอ่ง Time (Time ระบชุว่งเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงเป็นบรรทดัแรก และคา่ของเวลาในชอ่ง 

Time จะไมเ่ปลีย่นหากผูใ้ชส้ลับปุ่ มเพือ่ดขูอ้มลูระหวา่ง Open และ Proj.) 

 

กดปุ่ ม  เพือ่เรยีกดขูอ้มลูกอ่นหนา้ 
 

 Open/Projected 
 

กดปุ่ ม  เพือ่เรยีกดขูอ้มลู Bid/Offer แบบเรยีลไทม ์(Real-time) ในชว่ง Open 1 และ Open 2 
 

กดปุ่ ม  เพือ่เรยีกดขูอ้มลู Bid/Offer แบบเรยีลไทม ์(Real-time) รวมชว่ง Pre-Open 1, Pre-Open 2 และ  

Pre-Close 
 

 Bid/Offer Trend 

 
แสดงรายการ Bid/Offer ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามประเภทขอ้มูลทีเ่ลอืกแบบเรยีลไทม ์(Real-time) 
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รายละเอยีดหนา้จอ Top Projected 

หนา้จอแสดงขอ้มลูหลกัทรัพยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา Projected (อา้งองิจาก Bid/Offer) เทยีบกับราคาปิดวนักอ่น 

(Prior) โดยมรีายละเอยีดของหุน้แตล่ะตัว ซึง่สามารถดขูอ้มูลทัง้หมดในหนา้จอเดยีวกนัไดด้งันี ้

 
 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 
สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มลู 

 
 

 
 

 

 เลอืกแสดงตามประเภทตลาด ALL (ทัง้ SET และ MAI), SET และ MAI ได ้

    

 เลอืกการแสดงขอ้มลูไดด้งันี้ 

 

ประเภท ค าอธบิาย 

Ceiling แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทา่กับ Ceiling 

%Up แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทยีบกับ Prior ม ี% เพิม่ขึน้สงูสดุ 

Up แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทยีบกับ Prior มรีาคาเพิม่ขึน้สงูสดุ 

Unchange แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทา่กับ Prior 

%Down แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทยีบกับ Prior ม ี% ลดลงต า่สดุ 

Down แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทยีบกับ Prior มรีาคาลดลงต า่สดุ 

Floor แสดงหุน้ทีร่าคา Projected เทา่กับ Floor 

Proj Vol แสดงหุน้ทีม่ ีProjected Volume สงูสดุ 
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 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume และ Price ไดด้งันี ้

 

กดปุ่ ม  หนา้จอจะแสดงขอ้มลูตามเงือ่นไขทีต่ัง้คา่ไว ้

 

 สว่นแสดงขอ้มลู 

 

 
 
ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

No ล าดับหลกัทรัพย ์

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Proj Price ราคาทีค่าดวา่จะเป็นราคาเปิด/ปิด 

Change การเปลีย่นแปลงราคา Projected เทยีบกบัเมือ่วาน 

%Chg อตัราการเปลีย่นแปลงราคา Projected เทยีบกบัเมือ่วาน 

Proj Vol จ านวนทีค่าดวา่จะเกดิการจับคูต่อนตลาดเปิด/ปิด 

Best Bid Vol ปรมิาณเสนอซือ้ทีร่าคา Best Bid 

Best Bid ราคาทีเ่สนอซือ้เขา้มาสงูสดุ ณ ขณะนัน้ 

Best Offer ราคาทีเ่สนอขายเขา้มาต า่สดุ ณ ขณะนัน้ 

Best Offer Vol ปรมิาณเสนอขายทีร่าคา Best Offer 
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รายละเอยีดหนา้จอ Price Movement 

 
หนา้จอแสดงรายการหลกัทรัพยท์ีม่กีารเคลือ่นไหวของราคาปัจจบุนัวา่เป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ 

ราคา Ceiling, ราคาเพิม่ขึน้, ราคาคงที,่ ราคาลดลง, ราคา Floor, ราคาปิดที ่Ceiling เมือ่วานนี ้และราคาปิดที ่Floor เมือ่วานนี ้

 
 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

สว่นการตัง้คา่แสดงขอ้มลู 
 

 

 
 
 

  แสดงขอ้มูลตามตลาดไดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 

 เลอืกเงือ่นไขทีต่อ้งการใหแ้สดงไดร้ะหวา่ง 

● Ceiling – หลกัทรัพยท์ีร่าคาขึน้ถงึ Ceiling 

● Up – หลกัทรัพยท์ีร่าคาเพิม่ขึน้จากราคาปิดเมือ่วาน 

● Unchange - หลกัทรัพยท์ีร่าคาไมเ่ปลีย่นแปลง 

● Down - หลกัทรัพยท์ีร่าคาลดลงจากราคาปิดเมือ่วาน 

● Floor - หลกัทรัพยท์ีร่าคาลงถงึ Floor 

● Prev Ceiling - หลกัทรัพยท์ีร่าคาปัจจบุนัเทา่กบัราคาปิดที ่Ceiling เมือ่วานนี ้ 

● Prev Floor - หลกัทรัพยท์ีร่าคาปัจจบุนัเทา่กับราคาปิดที ่Floor เมือ่วานนี้ 

 เลอืกรูปแบบขอ้มลูทีต่อ้งการใหแ้สดงได ้3 มมุมอง ดงันี้ 
● %Chg - แสดงหลกัทรัพยเ์รยีงตาม % การเปลีย่นแปลงของราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงสงูสดุ 

● Stock – แสดงหลกัทรัพยเ์รยีงตามชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์

● Consecutive Days - แสดงหลกัทรัพยเ์รยีงตามจ านวนวนัทีร่าคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงตอ่เนือ่งตดิกนัสงูสดุ 

 เลอืกกรองขอ้มลูตามเงือ่นไข Type, Volume และ Price ไดด้งันี ้
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 สว่นแสดงขอ้มลู 

 
 
ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

%Chg 
อตัราการเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิด 
เมือ่วาน 

Total Vol ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Best Bid Vol ปรมิาณเสนอซือ้ทีร่าคาเสนอซือ้ทีด่ทีีส่ดุ 

Best Bid ราคาเสนอซือ้ทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ 

Best Offer ราคาเสนอขายทีด่ทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ 

Best Offer Vol ปรมิาณเสนอขายทีร่าคาเสนอขายทีด่ทีีส่ดุ 

Day(s) จ านวนวนัทีร่าคาเพิม่ขึน้/ลดลงตอ่เนือ่งตดิกนั 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

 
รายละเอยีดหนา้จอ Mini Order 

หนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบง่าย ซึง่สามารถสง่ค าสัง่ไดห้ลากหลาย เชน่ การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย แกไ้ข หรอืยกเลกิ  

 

 
 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Ticker 

หนา้จอนี้จะแสดงขอ้มลูของหลักทรัพยท์ีม่ทีัง้หมดในตลาดทีไ่ดท้ าการตกลงซือ้ขายกนัแลว้ ซึง่ขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ 

แตล่ะตวัจะแสดงอยา่งรวดเร็ว 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Quote 

แสดงขอ้มลูราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย Bid/Offer 5 อันดบั พรอ้มจ านวนปรมิาณการซือ้ขายของ Bid/Offer  

 
 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Stock Ticker 

แสดงขอ้มลูหลักทรัพยท์ีถู่กจับคูแ่ลว้ โดยเรยีงล าดบัขอ้มลูตามเวลา 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Pivot 

เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัแนวรับ แนวตา้นของหุน้ พรอ้มทัง้แสดงคา่ SMA เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบในการซือ้ขายอกีดว้ย 

 
 
หนา้จอนีม้ปีุ่ มลดัเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถคลกิไปยังหนา้จออืน่  
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4. Advanced [Screen No. 9902] 
 

หนา้จอ Advanced เป็นหนา้จอใหญท่ีแ่บง่ออกเป็น 6 หนา้ตา่งยอ่ยๆ ประกอบดว้ย 

1. Favorite, Portfolio, Most Active, Top Gain/Loss, Trading Summary, Transaction by Time, Top Projected, 

Price Movement 

2. หนา้จอขอ้มลู bid/offer, หนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (mini order), หนา้จอขอ้มลูเกีย่วกบับญัช ี 

3. ขอ้มลูหลักทรัพยใ์นรายการโปรด, ขอ้มลูการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์และขา่ว เป็นตน้  

 

ขอ้มลูตา่งๆ ในหนา้จอนีเ้ป็นขอ้มลูทีส่ าคัญและครบถว้นส าหรับนักลงทนุ ซึง่ชว่ยประกอบการตดัสนิใจลงทนุและ 

อ านวยความสะดวกในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายครบถว้นในหนา้จอเดยีว 

 
ภาพรวมหนา้จอ 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

 
รายละเอยีดหนา้จอ Favorite 

 
 

 

 ค าอธบิายหนา้จอ 
 
รายละเอยีดหนา้จอ Mini Order 

หนา้จอสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบง่าย ซึง่สามารถสง่ค าสัง่ไดห้ลากหลาย เชน่ การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย แกไ้ข หรอืยกเลกิ 
 

ซึง่ในหนา้จอ Advanced จะมหีนา้จอส าหรับการสง่ค าสัง่ซือ้และขายไดภ้ายในหนา้จอเดยีว โดยทีผู่ใ้ชง้านไมจ่ าเป้นตอ้งเปลีย่น 

แถบดา้นบน 

 

ค าอธบิายหนา้จอ 

ค าสัง่ Buy, Sell, Chg/Cancel 
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Ticker 

หนา้จอนี้จะแสดงขอ้มลูของหลักทรัพยท์ีม่ทีัง้หมดในตลาดทีไ่ดท้ าการการตกลงซือ้ขายกนัแลว้ ซึง่ขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ 

แตล่ะตวัจะแสดงอยา่งรวดเร็ว 

 
 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Quote 

แสดงขอ้มลูราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย Bid/Offer 5 อันดบั พรอ้มจ านวนปรมิาณการซือ้ขายของ Bid/Offer  
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 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Stock Ticker 

แสดงขอ้มลูหลักทรัพยท์ีถู่กจับคูแ่ลว้ โดยเรยีงล าดบัขอ้มลูตามเวลา 

 

 

 ค าอธบิายหนา้จอ 

รายละเอยีดหนา้จอ Chart 

สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่Top Menu, Chart Data และ Bottom Menu 
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รายละเอยีดหนา้จอ Historical Price 

หนา้จอ Historical Price แสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยย์อ้นหลังรายวนั ดงันี ้ 

• ราคาเปิด Open 

• ราคาสงูสดุ High 

• ราคาต า่สดุ Low  

• ราคาลา่สดุ Last  

• ปรมิาณการซือ้ขาย Volume 

• มลูคา่การซือ้ขาย Value  

 
 
ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 

 เลอืกหลักทรัพย ์

 เลอืกโหมด Rotator mode ส าหรับตัง้คา่ใหแ้สดงเฉพาะหนา้จอนี ้หุน้สลับหมนุเวยีนไปตามทีเ่ราตัง้คา่ก าหนดไว ้

  ก าหนดวนัที ่เพือ่ดรูาคายอ้นหลงัได ้โดยขอ้มูลทีแ่สดงจะเป็นขอ้มลูยอ้นหลัง นับตัง้แตว่นัทีท่ีเ่ลอืก 

 กดปุ่ ม  เพือ่แสดงกราฟราคารายวนัของหลกัทรัพย ์โดยกราฟจะแสดงบรเิวณดา้นลา่งของหนา้จอ 
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 รายละเอยีดขอ้มูลราคาของหลกัทรัพยแ์ตล่ะวนั 

แสดงขอ้มลูราคาของหลักทรัพยใ์นแตล่ะวนั ซึง่ขอ้มลูสว่นนีเ้ป็นประโยชนต์อ่การลงทนุทัง้ระยะสัน้ กลาง และยาว 

 
รายละเอยีดหนา้จอ New High/New Low Price 

 

 
 

หนา้จอแสดงหลกัทรัพยท์ีท่ าราคาสงูสดุใหม่/ราคาต า่สดุใหม ่ในชว่งเวลาทีร่ะบไุด ้

 

แสดงรายละเอยีดของหลักทรัพยแ์ตล่ะตวั ซึง่สามารถดขูอ้มลูทัง้หมดในหนา้จอเดยีวกนัไดด้งันี ้
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ค าอธบิายหนา้จอ 

 สว่นการต ัง้คา่แสดงขอ้มูล 
 

 

 

 เลอืกการแสดงขอ้มลูตามตลาดไดร้ะหวา่ง “ALL” (ทัง้ SET และ MAI), SET, MAI 

 เลอืกการแสดงตามเงือ่นไขได ้

1. เลอืกแสดงไดร้ะหวา่ง ราคาสงูสดุใหม่ (New High) และ ราคาต า่สดุใหม ่(New Low) 

2. เลอืกเงือ่นไขทีต่อ้งการใหแ้สดงไดร้ะหวา่ง 

• H/L Base – หลกัทรัพยท์ีท่ า New High/New Low ภายในกีว่นัทีผ่่านมา (รวมวนันีด้ว้ย) 

• Last Base – หลกัทรัพยท์ีท่ าราคา Last สงูสดุ/ต า่สดุภายในกีว่นัทีผ่่านมา (รวมวนันีด้ว้ย) 

3. เลอืก Type ของหุน้ไดว้า่เป็นหุน้ Common Warrant หรอื DW เป็นตน้ 

 

 เลอืกตามระยะเวลาทีต่อ้งการใหแ้สดงไดร้ะหวา่ง 5 วนั, 10 วนั, 20 วนั, 75 วนั และ 200 วัน นอกจากนีย้ังสามารถก าหนด 

ระยะเวลาไดเ้องในชอ่งดา้นหลัง (สงูสดุที ่200 วนั) 

 

 สว่นแสดงขอ้มูล 

 

ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

XD High/Low ราคาสงูสดุ/ต า่สดุ ภายในกีว่นัทีผ่่านมา (รวมวนันีด้ว้ย) 

XD Last(H/L) ราคา Last สงูสดุ/ต า่สดุ ภายในกีว่นัทีผ่่านมา (รวมวนันีด้ว้ย) 
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รายละเอยีดหนา้จอ Code Search 

เป็นตวับง่ชีท้ีแ่สดงถงึความเคลือ่นไหวของหุน้ในแตล่ะ Index โดยองิจากการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกับวนักอ่นหนา้ 

เลอืกชว่งราคา Last ทีต่อ้งการโดยผูใ้ชง้าน อกีทัง้ยังบอกถงึจ านวนของหุน้ที ่Ceiling, Floor, Up และ Unchange ได ้
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ค าอธบิายหนา้จอ 

 

 เลอืก Index ทีต่อ้งการ 

 เลอืกชว่งราคา Last ทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ทีถ่งึ Ceiling หรอื Floor และหุน้ทีข่ ึน้ (Up) และหุน้ทีไ่มม่กีาร 

เปลีย่นแปลง (Unchange) 

 สว่นการแสดงขอ้มูล 

 
 

ขอ้มลูทีแ่สดงจะเปลีย่นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชือ่คอลมัน ์ ค าอธบิาย 

Stock ชือ่หลักทรัพย ์

Last ราคาทีซ่ือ้ขายลา่สดุ 

Change การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

% Change 
การเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายลา่สดุ เทยีบกับราคาปิดเมือ่วาน 

คดิเป็น % 

Volume ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ณ ขณะนัน้ 

Open ราคาเปิด 

High ราคาสงูสดุของวนั 

Low ราคาต า่สดุของวนั 
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รายละเอยีดหนา้จอ Sector Info  

แสดงรายละเอยีดของดชันรีาคากลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกจิ เชน่  

● ดชันรีาคากลุม่อตุสาหกรรม 

● ดชันรีาคาหมวดธรุกจิ   

● ปรมิาณการซือ้ขาย  

● รายชือ่หุน้ในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 
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ค าอธบิายหนา้จอ 

 พมิพช์ือ่ดชันรีาคากลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิทีต่อ้งการแสดงขอ้มลูหรอืกดปุ่ ม  เพือ่เลอืกดชันทีีต่อ้งการจาก 

หนา้ตา่ง สามารถเลอืกประเภทตลาดไดท้ัง้ SET, MAI, SET50, SET100, SETHD และ sSET 

 

 เลอืกตลาด SET หรอื MAI เพือ่แสดงดชันรีาคากลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 

 พมิพช์ือ่ดชันีอตุสาหกรรมทีต่อ้งการเพือ่คน้หา 

กดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลูการคน้หา ในรูปแบบไฟล ์.TXT  

กดปุ่ ม  เพือ่บนัทกึขอ้มลูการคน้หา ในรูปแบบไฟล ์Excel 

 เลอืกเพือ่คน้หาดชันีทีต่อ้งการในกลุม่ Sector, Industry, All 

 แสดงผลการคน้หารายชือ่ดชันรีาคากลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 

 สามารถเลอืกใชง้านฟังกช์นั Intermediate Search และ Keep Search Function 

 แสดงขอ้มลูตา่งๆ ของดชันีทีเ่ลอืก 

 แสดงขอ้มลูดชันเีป็นชว่งเวลา (Time) และแบบรายวนั (Daily) 
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รายละเอยีดหนา้จอ Company Info 

เป็นหนา้จอทีร่วมขอ้มลูทางดา้นบญัชขีองหลักทรัพย ์ใหผู้ใ้ชง้านสามารถทราบขอ้มูลเหลา่นี้เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

ซือ้ขายหลกัทรัพยไ์ดม้ากขึน้ 

 

 เลอืกดขูอ้มลูแบบรายปี และรายไตรมาส 

 แสดงขอ้มลูของหลกัทรัพยแ์บบเรยีลไทม ์(Real-time) 
 

รายละเอยีดหนา้จอ News 

หนา้จอแสดงขา่วสารทีเ่กีย่วกับตลาด และหลกัทรัพยใ์นอตุสาหกรรม และสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดใ้นหนา้นี้ 
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ค าอธบิายหนา้จอ 

สามารถเลอืกดขูา่วและสถานการณ์ตลาดไดโ้ดยเลอืกหลักทรัพยจ์ากรายการโปรด และพมิพช์ือ่หลักทรัพยท์ีต่อ้งการ 
 

 สามารถเลอืกดขูา่วและสถานการณ์ตลาดไดโ้ดย 

1. เลอืก ‘ALL’ เพือ่ดขูา่วสาหรับหลกัทรัพยท์กุตัว 

2. พมิพช์ือ่หลักทรัพยเ์พือ่เลอืกดเูฉพาะขา่วของหลักทรัพยนั์น้  

3. พมิพค์ าทีต่อ้งการเพือ่ดขูา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าทีค่น้หาได ้

4. เลอืกวนัที ่ทีต่อ้งการดขูา่ว โดยกดปุ่ มสญัลักษณ์ปฏทินิ 

5. เลอืกหลักทรัพยจ์ากรายการโปรดเพือ่ดขูา่ว สถานการณ์เศรษฐกจิ และประกาศตา่งๆ เกีย่วกับหลกัทรัพยนั์น้ๆ 

 

 ปุ่ ม Setting ตา่งๆ เชน่ ปุ่ มกดเปลีย่นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ตัง้คา่การแสดงขา่ว, สขีองขา่วลา่สดุ, ปุ่ มทีส่ามารถ 

ขยายแถวการแสดงขา่วใหเ้พิม่ขึน้ 

 

 รายการขา่วในแตล่ะวนั 
 

 ไฮไลทข์า่วหรอืหัวขอ้ขา่ว, เมนูทีส่ามารถเชือ่มโยงชือ่หุน้ไปยังหนา้จออืน่ และปุ่ ม Buy และ Sell (เมือ่กด Confirm  

หนา้ 7000 Finansia Order Level 1 จะถกูเปิดขึน้) 
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5. HERO Toolbar 
 

 

แถบรวมเมนูเดน่ของ Finansia HERO ไดแ้ก ่

1. [1403] Price and Volume Analysis 

2. [5001] Event Plays 

3. [6000] Technical Chart 

4. [6001] Financial Chart 

5. [4200] Quote Order Plus 

6. [1010] Market Map 

7. [2010] Day Trade Outstanding 

8. [4250] Overnight Order Plus 

9. [5100] DIY Conditional Search 

10. [5101] Real-time Conditional Search 

 

 

6. Special Order Toolbar 
 

 

แถบรวมเมนู Auto Order ไดแ้ก ่

1. [4300] Buy & Auto Sell Order 

2. [4302] Finansia Conditional Order 

3. [4303] Finansia Advanced Trailing Stop/Stop Loss Order (Type B) 
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อภธิานศพัท ์

ค าศพัท ์ ไทย ความหมาย 

Market Data 

1. Quote Analysis 
 

ฟังกช์นัทีใ่ชส้ าหรับคัดกรองหลักทรัพยต์ามสตูรทางเทคนคิ หรอืทาง

สถติ ิ

2. Vol. Outperform 
 

ปรมิาณการซือ้ขาย ณ ปัจจบุนั เพิม่ขึน้หรอืลดลง มากกวา่ปรมิาณ 

ซือ้ขายเฉลีย่ในชว่งเวลากอ่นหนา้ 

3. Bid Vol. Outperform 
 

ปรมิาณราคาทีเ่สนอซือ้ ณ ปัจจบุนั เพิม่ขึน้หรอืลดลงมากกวา่ 

ปรมิาณราคาทีเ่สนอซือ้ ในชว่งเวลากอ่นหนา้ 

4. Offer Vol. 

Outperform  

ปรมิาณราคาทีเ่สนอขาย ณ ปัจจบุนั เพิม่ขึน้หรอืลดลงมากกวา่ 

ปรมิาณราคาทีเ่สนอขาย ในชว่งเวลากอ่นหนา้ 

5. Vol. Accumulated 

by Price  
ปรมิาณการซือ้ขายสะสมในระหวา่งวนั ณ ชว่งราคานัน้ๆ 

6. Chart กราฟ กราฟแสดงราคา 

7. Indicator ตวัชีบ้อก 
เครือ่งมอืส าหรับชว่ยชีบ้อกแนวโนม้ของหลักทรัพยว์า่จะเป็นไป 

ในทศิทางใด 

8. Tick Chart 
 

กราฟขอ้มลูแสดงผลทกุครัง้ทีม่กีารจับคูซ่ ือ้ขาย 

9. Diluted Adjustment 
ต าแหน่งการปรับลดลง

ของราคา 

กราฟแสดงต าแหน่งการปรับลดลงของราคาทีอ่าจจะเกดิจากการ 

แตกพารห์รอืกรณีอืน่ๆ 

10. Open Vol. 

ปรมิาณการซือ้ขาย 

หลกัทรัพย ์ณ ชว่งเปิด

ตลาด 

แสดงปรมิาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย ์ณ ชว่งเวลาเปิดตลาด 

11. Buy Vol. 
ปรมิาณการซือ้ 

หลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 
แสดงปรมิาณการซือ้หลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 

12. Sell Vol. 
ปรมิาณการขาย 

หลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 
แสดงปรมิาณการขายหลกัทรัพย ์ณ เวลานัน้ๆ 

13. Strength 

ปรมิาณการชือ้ขาย 

สะสมของหลักทรัพย ์ 

ณ เวลานัน้ๆ 

เปรยีบเทยีบปรมิาณการซือ้ขายสะสม ณ ชว่งเวลานัน้ๆ โดยหากวา่ 

คา่ของ Strength มากกวา่100% จะหมายความวา่มแีรงซือ้มากกวา่ 

แรงขาย 

14. Avg. Price ราคาเฉลีย่ 
แสดงราคาเฉลีย่ภายในระหวา่งวนั (มลูคา่ซือ้ขายสะสมหารดว้ย 

ปรมิาณซือ้ขายสะสม) 



279 

 

 

15. Normal Order ค าสัง่ซือ้ขาย แบบปกต ิ การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย แบบปกต ิ

16. Quote Order ค าสัง่ซือ้ขาย แบบคลกิ 
การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย แบบคลกิ เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายอย่างเร็ว  

โดยการคลกิทีช่อ่งราคาทีต่อ้งการ 

17. Auto Order 
ค าสัง่ซือ้ขายแบบ 

อตัโนมัต ิ
ระบบจะท าการสง่ค าสัง่ตามเงือ่นไขทีเ่ราตัง้ไว ้แบบอัตโนมัต ิ

18. Overnight 
ค าสัง่ซือ้ขายกอ่นตลาด

เปิด 
เป็นการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ในชว่งเวลากอ่นตลาดเปิด 

19. %Matched(Net)  
จ านวน หลักทรัพยท์ีม่กีารจับคูเ่ทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขาย ทัง้หมด 

ณ ขณะนัน้ 

20. %Mkt.Cap. มลูคา่ตลาดรวม มลูคา่ตามราคาของตลาดคดิเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

21. %Up  
อตัราการเปลีย่นแปลงของราคา ทีเ่พิม่ขึน้เป็นเปอรเ์ซ็นต ์โดยเทยีบ

จากราคากอ่นหนา้กับราคาปัจจุบนั 

22. %Down  
อตัราการเปลีย่นแปลงของราคา ทีล่ดลงเป็นเปอรเ์ซ็นต ์โดยเทยีบ

จากราคากอ่นหนา้กับราคาปัจจุบนั 

23. Volume ปรมิาณ ปรมิาณการซือ้ขายของหลักทรัพยนั์น้ๆ 

24. Value มลูคา่ มลูคา่การซือ้ขายของหลักทรัพยนั์น้ๆ 

25. Price Range ชว่งของราคา การก าหนดชว่งราคาตามระยะเวลาทีต่อ้งการ 

26. %Concentration 
ปรมิาณการซือ้ขาย 

สะสม 

อตัราสว่นของปรมิาณการซือ้ขายสะสมโดยคดิจากปรมิาณการ 

ซือ้ขายสะสมในกรอบราคาตอ่ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมดใน 

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

27. Concent. Vol.  ปรมิาณการซือ้ขายสะสมในกรอบราคานัน้ๆ 

28. Avg.Buy ราคาซือ้เฉลีย่ ราคาซือ้เฉลีย่ของหลกัทรัพยต์ัวนัน้ๆ 

29. Avg.Sell ราคาขายเฉลีย่ ราคาขายเฉลีย่ของหลักทรัพยต์วันัน้ๆ 

30. Avg.Cost ราคาตน้ทนุเฉลีย่ ราคาตน้ทนุเฉลีย่ของหลกัทรัพยต์วันัน้ๆ 

31. Ceiling  ราคาสงูสดุของของหลักทรัพยท์ีส่ามารถซือ้ขายไดใ้นวนันัน้ๆ 

32. Floor  ราคาต า่สดุของของหลักทรัพยท์ีส่ามารถซือ้ขายไดใ้นวนันัน้ๆ 

33. Turnover  
หลกัทรัพยท์ีม่อีตัราการซือ้ขายหมนุเวยีนสงู เป็นหุน้ทีม่กีารซือ้ขาย 

เปลีย่นมอืมากทีส่ดุ 
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Portfolio 

1. Portfolio ขอ้มลูบัญชหีลักทรัพย ์ ขอ้มลูหลักทรัพยท์ีค่งเหลอือยู่ในบญัช ี

2. Customer Report 
รายงานการซือ้ขาย 

หลกัทรัพย ์
รายงานสรุปการซือ้ขายหลักทรัพย ์ณ สิน้วนัของวนันัน้ๆ 

3. Realized  มลูคา่ของก าไรหรอืขาดทนุทีไ่ดรั้บ 

4. Unrealized  มลูคา่ของก าไรหรอืขาดทนุทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

5. Matched Order 
ค าสัง่ซือ้ขายทีม่กีาร 

จับคูเ่กดิขึน้ 
ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีม่กีารจับคูเ่กดิขึน้ 

6. Unmatched Order 
ค าสัง่ซือ้ขายทีไ่มม่กีาร

จับคูเ่กดิขึน้ 
ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีไ่มม่กีารจับคูเ่กดิขึน้ 

7. Deposit การฝากหลกัประกนั การฝากหลกัประกนัเขา้บญัช ี

8. Withdraw การถอนหลักประกนั การถอนหลักประกนัออกจากบัญช ี

Order 

1. ATO 
การสง่ค าสัง่ในชว่งเวลา 

กอ่นตลาดเปิด 

การสง่ค าสัง่ซือ้ขายในชว่งเวลากอ่นตลาดเปิด โดยจะเป็น 

การสุม่ราคาทีจ่ะเกดิการจับคู ่

2. ATC 
การสง่ค าสัง่ในชว่งเวลา 

กอ่นตลาดปิด 

การสง่ค าสัง่ซือ้ขายในชว่งเวลากอ่นตลาดปิด โดยจะเป็นการ 

สุม่ราคาทีจ่ะเกดิการจับคู ่

3. MP 
การสง่ค าสัง่ใหเ้กดิการ

จับคูท่กุจ านวน 

ค าสัง่ประเภทนีจ้ะจับคูก่ับดา้นตรงขา้มทีร่าคาตลาด หากจับคูไ่มห่มด 

ระบบจะสง่ใหมใ่นราคาดกีวา่ Last Price 1 Spread 

4. MKT 
การสง่ค าสัง่ใหเ้กดิการ

จับคูท่กุจ านวน 

ค าสัง่ประเภทนีจ้ะจับคูก่ับดา้นตรงขา้มทีร่าคาตลาด หากจับคูไ่มห่มด 

ระบบจะยกเลกิทีเ่หลอือตัโนมัต ิ

5. MTL 
การสง่ค าสัง่ใหเ้กดิการ

จับคูท่กุจ านวน 

ค าสัง่ประเภทนีจ้ะจับคูก่ับดา้นตรงขา้มที ่Top Best Price ราคาเดยีว 

หากจับคูไ่มห่มด ระบบจะสง่ค าสัง่ตัง้รอที ่Last Price 

6. DAY 
ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคา

แน่นอน 
เป็นค าสัง่ซือ้ขายทนัท ีตามราคาทีร่ะบไุวใ้นขณะนัน้ 

7. IOC 
ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคา

แน่นอนแบบมเีงือ่นไข 

เป็นค าสัง่ซือ้ขายทนัท ีตามราคาทีร่ะบไุวใ้นขณะนัน้ หากไม่สามารถ 

ซือ้ขายไดห้มดทัง้จ านวน สว่นทีเ่หลอืก็จะถูกยกเลกิไปโดยอัตโนมัต ิ

8. FOK 
ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคา

แน่นอนแบบมเีงือ่นไข 

เป็นค าสัง่ซือ้ขายทีผู่ล้งทนุตอ้งการซือ้หรอืขายหุน้ในราคาทีก่ าหนด 

โดยตอ้งการใหไ้ดท้ัง้จ านวน ทีต่อ้งการ หากไดไ้มค่รบก็จะไม่ซือ้ขาย 

เลยโดยใหย้กเลกิค าสัง่นัน้ไปทัง้หมด 



281 

 

 

9. Publish 
ค าสัง่ซือ้ขายทีร่ะบรุาคา

แน่นอนแบบมเีงือ่นไข 

เป็นค าสัง่ซือ้ขายทีผู่ล้งทนุทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลักทรัพย์

ทีม่ปีรมิาณสงูเป็นค าสัง่เดยีว แตไ่มป่ระสงคจ์ะแสดงจ านวน 

หลกัทรัพยท์ัง้หมดในคราวเดยีว โดยระบบซือ้ขายจะชว่ยทยอย 

สง่ค าสัง่ 

Scanner 

1. Conditional Search 
 

การคน้หาหลักทรัพยต์ามเงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้เอง 

2. Stop Order 
สง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ 

ก าหนดเงือ่นไข 

ตัง้เงือ่นไขแบบก าหนดราคา เพือ่ใหร้ะบบสง่ค าสัง่เขา้ตลาด 

โดยอตัโนมัตเิมือ่หุน้ถงึราคาทีต่ัง้ไว ้

3. Take Profit 
สง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบ 

ก าหนดเงือ่นไข 

ตัง้เงือ่นไขแบบยกระดบัราคาอัตโนมัต ิเพือ่ใหร้ะบบสง่ค าสัง่ 

เขา้ตลาดอตัโนมัต ิเมือ่ราคากลบัตัวถงึสว่นตา่งราคาทีต่ัง้ไว ้

4. Trailing Stop จดุท าก าไร 
สง่ค าสัง่ขาย เขา้สูต่ลาดอตัโนมัต ิเมือ่ราคาขึน้ถงึจุดท าก าไร 

ทีก่ าหนด 

5. Cut Loss จดุตดัขาดทนุ 
สง่ค าสัง่ขาย เขา้สูต่ลาดอตัโนมัต ิเมือ่ราคาขึน้ถงึจุดตดัขาดทนุ 

ทีก่ าหนด 
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