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เริ่มใช้งาน หน้า

• วิธีใช้งาน Finansia HERO 1

• รู้ทุกการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นครบในหน้า HOME 2

• เลือกหุ้นถูกใจไว้ใน Favorite 3

• ส่งค าส่ังซื้อ-ขาย อย่างง่ายด้วย Order 4

• ดูหุ้นในพอร์ตทั้งหมดว่ามีก าไรหรือขาดทุนอยู่เท่าไหร่ได้ที่ Overview 5

• ซื้อขายเศษหุ้นด้วย Odd Lot 6

ขั้นกลาง

• เจาะลึกข้อมูลหุ้นรายตัวทั้งพื้นฐานและเทคนิคด้วย Quote 7

• ซ้ือ-ขาย หุ้นตามสัญญาณแบบ Real-time ด้วย HERO Real Time Pick 8

• สแกนหาหุ้นเด่นด้วย 14 สูตรส าเร็จรูป Finansia Scanner 9

• หุ้นไหนน่าสนใจในวัน ดูได้ด้วย Ranking Search 10

• ดูหุ้นไม้ใหญ่ได้แบบ Real-time ด้วย Ticker 11

• ติดตามข่าวทันทุกเหตุการณ์ด้วย NEWS 12

• จับตาการเคลื่อนไหวกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย Industry index 13

• ดูราคาหุ้นย้อนหลัง ด้วย Historical Price 14

สารบัญ



ขั้นกลาง หน้า

• ซ้ือ-ขาย-เปลี่ยนราคาหรือยกเลิกค าส่ัง ได้ในคลิกเดียวที่ Quote Order 15

• ส่งค าส่ังล่วงหน้าได้ข้ามวัน โดยไม่เฝ้าหน้าจอ ด้วย Overnight 16

• ตรวจสอบรายการซื้อขายได้ทันทีด้วย Order Status 17

• ดู ซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย ภายในวันด้วย Today Confirm 18

• บอกยอดรับ-จ่ายได้ 2 วันล่วงหน้า ในหน้า Account Info 19

• สรุปรายการซื้อ-ขายภายในวันด้วย Daytrade Summary 20

• ดูก าไร-ขาดทุน, เงิน, หุ้นย้อนหลังได้ที่ History 21

ขั้นสงู

• หาราคาหุ้นที่ขึ้น-ลง ได้ทันทีด้วย Price Up/Down Analysis 22

• ดูสัดส่วนปริมาณหุ้นที่มีการสะสมของราคาสูง ด้วย Volume Accumulated by Price 23

• หาหุ้นถูกใจ ตั้งเงื่อนไขตามใจตนเองด้วย DIY Conditional Search 24

• ตั้งค่ากราฟเลือก Indicator พร้อมปรับTime Frame ได้ที่ Chart 25

• การใช้ Volume by Price 26

• กราฟดูหุ้น IPO เน้นเทรดหุ้นสั้นภายในวัน ด้วย Tick Chart 27

• ส่งค าส่ังซื้อ/ขาย ตั้งให้อัตโนมัติ ด้วย Auto Order 28

• ดูปริมาณการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ ด้วย Big Lot/Put-Thorough 29
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เริ่มใช้งาน หน้า

• การใช้งานครั้งแรก Finansia HERO 1 – 3

ข้อมูลตลาด Real-time

• ดูไม้ใหญ่ซื้อขาย (Ticker) 4       

• เห็นความเคลื่อนไหวหุ้นทั้งตลาดในหน้าเดียว (Market Map) 5

• หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด (Most Active) 6

• หุ้นที่ราคาขึ้น/ลง สูงสุด (Top Gain / Loss) 7

• คาดการณ์ตลาดและราคาหุ้นเปิด/เปิด (Top Projected Open / Close) 8

• หุ้นที่มีคนสนใจเสนอซื้อ/ขาย มากที่สุด (Top Net Bid / Offer Volume) 9

• หุ้นที่มีผลกระทบต่อตลาดมากที่สุด (Top Impact Index Analysis) 10

• หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือน (Trading Alert / Warning Stocks / Turnover List) 11

• ดูรายใหญ่ซื้อ/ขาย (Big Lot / Put-Through) 12

• ต่างชาติซื้อขาย ดูได้ในหน้าเดียว (Investor Type Summary) 13

• จัดกลุ่มหุ้นถูกใจ พร้อมข้อมูลหุ้นพื้นฐาน (Favorite Stock) 14
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ข้อมูลวเิคราะหร์าคา (ทิศทางหุ้น) หน้า

• หาหุ้นที่ราคาขึ้น/ลง แรง (Price Up / Down Analysis) 15

• หาหุ้นซื้อ/ขายโดดเด่น (Volume Outperform) 16

• หาหุ้นที่คนสนใจเสนอซื้อ/ขายมากที่สุด (Bid Offer Volume Outperform) 17

• หาหุ้นขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อ/ขายมาก (Price and Volume Analysis) 18

• หาหุ้นท าราคาสูงสุด/ต ่าสุดใหม่ (New High / New Low Price) 19

• ราคาขึ้นติดต่อกันกี่วัน (Price Movement Summary) 20

• หุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง มากที่สุด (Ceiling / Floor & %Price Chg. Filtering) 21

• ราคาหุ้นที่ซื้อ/ขายมากที่สุดในวัน (Trading Summary by Price / Chart) 22

• ดูราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลัง (Volume Accumulated by Price) 23

สารบัญ



ดูข้อมลูหุ้นรายตวั หน้า

• ดูหุ้นรายตัวและ Chart แบบ Real-time ได้พร้อมกัน (Quote Plus) 24

• ดูข้อมูลหุ้นรายตัวพร้อมสลับหน้าจอด้วยเมนูลัด (Quote) 25

• ดูการเคาะซื้อ/ขายของหุ้นเป็น Order และ รวม Order ที่สนใจ (Stock Ticker) 26

• ดูราคาสูงสุด/ต ่าสุดของ หุ้นย้อนหลัง (Historical Price 27

• ดูการถอน/เติม Bid-Offer ก่อนเปิดตลาด และระหว่างเทรด

(Transaction by time / Projected by time) 28

• กราฟประมาณการเปิดของราคาหุ้นพร้อมวอลลุ่ม (Projected Transaction Chart) 29

• ดูข้อมูลหุ้นรายตัวและ Chart พร้อมกัน 2 ส่วนในจอเดียว (2 Windows Stock Info) 30

• Stock/Industry Quote

– คาดการณร์าคาเปิด/ปิดของ Set (Index / Industry / Sector Info) 31

– ดูกราฟดัชนีพร้อมวอลลุ่มในวันแบบ Real-time (Index / Industry / Sector Chat) 32

– ดูความเคลื่อนไหวกลุ่มอุตสาหกรรมพร้อมซื้อหุ้น (Market Indicators) 33

– ข้อมูลหุ้นในอุตสาหกรรม (Stock Quote by Index / Industry/ Sector) 34

• ดูข้อมูลดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรมย้อนหลัง (Historical Index / Industry Sector) 35
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ส่งค าสัง่แบบง่าย หน้า

• ซื้อ/ขายหุ้นอย่างง่าย (Mini Order) 36

• ซื้อขายเศษหุ้น (Oddlot Order) 37

• ดูรายการซื้อ/ขาย (View Order)

– ตรวจสอบสถานะค าสั่ง (Order Status) 38

– หุ้นในพอร์ตพร้อมขายได้ทันที (Outstanding Portfolio) 39

– สรุปข้อมูลการซื้อ/ขายประจ าวัน (Deal Summary) 40

– ดูค าส่ังที่ยังไม่ถูกจับคู่ (Unmatched Order) 41

– ดูค าส่ังที่ยังไม่ถูกจับคู่หุ้นในพอร์ต (Portfolio and Unmatched Order) 42

– ดูรายละเอียดเงินสดของพอร์ต (Account Information) 43

– ค านวณปริมาณการซื้อขายจากจ านวนเงินเป็นจ านวนหุ้น (Volume Simulator) 44

• สรุปรายการซื้อขายภายในวัน (Today Trading Summary by Stock) 45

• ซื้อขายล่วงหน้าข้ามวัน (Overnight Order Plus) 46

– ส่งค าส่ังข้ามวัน (Next Trading Day) Type1

– จนกว่าจะได้ครบจ านวนหุ้น (Until Fully Matched) Type2

– ส่งค าส่ังทุกวัน (Everyday Order) Type3
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ส่งค าสัง่แบบ Advanced หน้า
• ซ้ือ/ขาย/เปลี่ยนแปลงค าส่ังในหน้าเดียว (Spread Order) 47

• ซ้ือ/ขายหลายค าสั่ง ในครั้งเดียว (Multi Order) 48

• สามารถใช้ตั้งการซื้อ/ขายเป็น(%) เป็นราคาล่วงหน้าได้ (Quick Order) 49

• ตั้งซื้อ/ขายเปล่ียนแปลงและ Copy order ได้ไวด้วยเมาส์ (Quote Order Plus) 50

• ตั้งซ้ือ/ขายเปล่ียนแปลงและ Copy order ได้ไวด้วยเมาส์ได้พร้อมกันหลายหุ้น

(Multi Quotes Order) 51

• ตั้งซื้อตั้งขายได้พร้อมกัน (Buy & Auto Sell and Sell & Auto Buy Order) 52

– ตรวจสอบค าสั่งที่ตั้งไว้ 

(Monitoring Buy & Auto Sell and Sell & Auto Buy Order) 53

• ตั้งค าสั่งเตรียมซื้อ/ขายหุ้นเมื่อเข้าเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ

(Finansia Combined Cond. Buy & Sell Order (Type A)) 54

• ตั้งซื้อ/ขาย ตัดขาดทุนได้ล่วงหน้า

(Finansia Advanced Trailing Stop / Stop Loss Order (Type B)) 55 

– ตรวจค าส่ังซื้อขายอัตโนมัติที่ตั้งไว้ (Conditional Order List) 56

– ยกเลิกค าสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (Untriggered Conditional Order List) 57

• จ าลองการซื้อ/ขายพร้อมค านวนก าไร/ขาดทุน (Price Simulator) 58
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สแกนหุ้นเด่น หน้า
• สแกนหาหุ้นเด่น ด้วยสูตรส าเร็จ 14 กลยุทธ์ลงทุน (Finansia Scanner) 59
• หาหุ้นตาม Theme ตลาด (Event Plays) 60
• สร้างสูตรสแกนหุ้นเด็ด ได้ตามใจคุณ (DIY Conditional Search) 61

– ค้นหาหุ้น Real-time จากสูตรสแกน (Real-time Conditional Search) 62

กราฟเทคนิค
• ดูกราฟเทคนิคพร้อมอินดิเคเตอร์ได้ครบ (Technical Chart) 63

– System Trading
– Backtest
– HERO Sequential
– Volume by Price

• กราฟราคาหุ้นเทียบกับอัตราส่วนการเงิน (Financial Chart) 64
• ดูกราฟเป็นราย Tick (Tick Chart) 65
• ดูกราฟย้อนหลังได้ 2 วัน (Finansia Replay Chart) 66
• เปรียบเทียบกราฟหุ้นระหว่างดัชนี,หุ้น ได้ในจอเดียว (Comparison Chart) 67

หน้าจอสง่ค าสั่ง
• หน้าจอส่งค าส่ังส าเร็จรูปแบบ 1 (Finansia Order Level 1) 68
• หน้าจอส่งค าส่ังส าเร็จรูปแบบ 2 (Finansia Order Level 2) 69
• หน้าจอส่งค าสั่งส าเร็จรูปแบบ 3 (Finansia Order Level 3) 70

ข่าว
• ข่าวหุ้น Real-time (Market News) 71
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ข้อมูลหุ้นในพอรต์ หน้า
• หุ้นในพอร์ต (Portfolio) 72
• ขายหุ้นที่ต้องการ DayTrade ได้ในคลิกเดียว (Day Trade Outstanding) 73
• ดูก าไร/ขาดทุนภายในวัน (Daily Realized Gain/Loss) 74

รายงานยอ้นหลงั 
• ดูรายการซื้อขายย้อนหลัง (Historical Order) 75
• ดูรายการซื้อขายตั้งแต่เริ่มเปิดพอร์ต (Customer Transaction Report) 76

ก าไรขาดทนุ
– Port Outstanding
– Realized Gain/Loss Detail
– Realized Gain/Loss by Stock
– Daily Realized G/L
หุ้น
– Stock Trading
– Stock Movement
– Order Transaction bi Period
– Stock Transfer
เงิน
– Confirmation
– Monthly Interest
– Deposit/Withdraw
– Cash Back
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บริการลกูค้า หน้า

• เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ (Change Password) 77

• เปลี่ยนการตั้งพินเพื่อส่งค าส่ังซื้อขาย (Change Pin) 78

แนะน าเพิ่มเตมิ

• หน้าจอเทรดหุ้นแบบง่ายๆ (Easy Screen) 79

• หน้าจอเทรดแบบพื้นฐาน (Standard Screen) 80

• หน้าจอเทรดส าเร็จรูป ดูหุ้นได้พร้อมเทรด (Advanced Screen) 81

• จัดหน้าจอเทรดได้ตามสไตล์ของตนเอง (Screen Combination) 82

• เชื่อมหน้าจอดูหุ้นได้พร้อมกัน (Link Group) 83

• เทรดหุ้นหน้าจอที่คุ้นเคย (Beginner Mode) 84

• แยกหน้าจอเล็กเทรดไปด้วยได้ (Mini Mode) 85

• หน้าจอขนาดกลาง พร้อมเทรด (Compact) 86

• บริการโอนเงินออนไลน์ง่ายๆ พร้อมเทรดได้ทันที (Cash Online) 87
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วิธีใช้งาน Finansia HERO (Mobile)

• Finansia HERO โฉมใหม่ ปรับปรุงความทันสมัย ด้วยแนวคิด “ครบ ง่าย 
เร็ว” รวมครบทุกข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งการดูตลาดหุ้นทั้ง
ตลาด รายอุตสาหกรรม แบบหุ้นรายตัว   ดูค่าเงินต่างๆ ที่ส าคัญของโลก 
และสรุปยอดซ้ือขายของนักลงทุน 4 ประเภท พร้อมติดตามข่าวสารที่
ส าคัญเกี่ยวกับหุ้น และดูข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง และ 14 กลยุทธ์ในการ
สแกนหุ้น  ที่ส าคัญสามารถส่งค าสั่งซื้อขายหุ้นได้ในโปรแกรมมือถือ

1คลิปใช้งาน

https://youtu.be/LOWXgOdXgxA
https://youtu.be/LOWXgOdXgxA


รู้ทุกการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
ครบในหน้า HOME

• ข้อมูลการลงทุนที่ส าคัญในหน้า Home ซึ่งเป็นหน้าแรก เมื่อ Log in เข้าใช้
งาน Finansia HERO ในหน้านี้ เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลดชันี 
SET, ดัชนี Hang Seng, ดัชนี Future กับหุ้นที่ก าลังได้รับความสนใจ, การ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงิน รวมถึงแสดงยอดซื้อขายของนักลงทุนทั้ง 4 ประเภท 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ครบถ้วน จบได้ในหน้า Home

2คลิปใช้งาน

https://youtu.be/YNdsiN7vPcM
https://youtu.be/YNdsiN7vPcM


เลือกหุ้นถูกใจไว้ใน Favorite

• จบปัญหาการจดชื่อหุ้นลงกระดาษได้ด้วย Favorite ที่สามารถดูหุน้หลาย
ตัวในหน้าเดียวได้ทั้งราคาและปริมาณการซื้อ-ขายภายในวนั พร้อมด้วย
แท่งเทียนล่าสุดแบบ Real-time 

• เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นหลายๆตัวที่ก าลังท าการบ้าน 
และรู้ราคาเปิด/ปิด ก่อนใครในหน้าเดียวด้วย ฟีเจอร์ Favorite

3คลิปใช้งาน
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

https://youtu.be/yB8IOngRD9o
https://youtu.be/yB8IOngRD9o
https://youtu.be/19wz9dJ0G3Y
https://youtu.be/19wz9dJ0G3Y


ส่งค าสั่งซื้อ-ขาย อย่างงา่ยด้วย Order

• ปัญหาของนักลงทุน คือการส่งค าสั่งซื้อขายที่ต้องเปลี่ยนหน้าจอสลับไปมา 
หรือต้องคีย์ข้อมูลราคาและจ านวนหลายครั้ง ท าให้เสียจังหวะ ตกขบวนใน
การเทรด แต่โปรแกรมของ  Finansia HERO สามารถส่งค าสั่งซื้อขายหุน้ 
ได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อแรงขาย (Volume) ไดแ้บบ 
Real-time

4คลิปใช้งาน

https://youtu.be/04LI4_aQjhQ
https://youtu.be/04LI4_aQjhQ


ดูหุ้นในพอร์ตทั้งหมดว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนอยู่เท่าไหร่ได้ที่ Overview

• รู้ต้นทุนเฉล่ียของหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ในการซื้อหุ้น ราคาหุน้ล่าสุด ไปจนถึง
ตอนนี้เราก าลังมีก าไรหรือขาดทุนอยู่เท่าไหร่ สามารถดูได้ที่หน้า Overview 
หน้าเดียวแล้วจบเลย

5คลิปใช้งาน

https://youtu.be/XJa69Qq9t2o
https://youtu.be/XJa69Qq9t2o


ซื้อขายเศษหุ้นด้วย Odd Lot

• การได้เศษหุ้นมา แต่กลับตั้งขายไม่ได้ หรืออยากซื้อหุ้นแต่มเีงินไม่เพียงพอ 
แก้ปัญหาการซื้อขายเศษหุ้น ด้วย Odd Lot  ซื้อหรือขายหุ้นได้ครบตาม
จ านวนที่ต้องการ

6คลิปใช้งาน

https://youtu.be/wOvn-B5XHC0
https://youtu.be/wOvn-B5XHC0


เจาะลึกข้อมูลหุ้นรายตัวทั้งพื้นฐานและ
เทคนิคด้วย Quote

• รวมทุกข้อมูลหุ้นรายตัว ทั้งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน , ราคาตั้ง
ซื้อต้ังขาย Bid & Offer, ค าแนะน าจากโบรกเกอร์และราคาเป้าหมายของหุ้น  
และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ดูแนวโน้มและแรงส่งของหุ้นได้ (Trend & 
Momentum) พร้อมดูข้อมูลแบบเจาะลึกได้ครบถ้วนได้ที่หน้า Quote

7คลิปใช้งาน

https://youtu.be/wn4V1F2-sXg
https://youtu.be/wn4V1F2-sXg


ซื้อ-ขาย หุ้นตามสัญญาณแบบ Real-
time ด้วย HERO Real Time Pick

• สายเทรดเร็วไม่ควรพลาด หาหุ้นเทรดเร็ว เล่นสั้น รวดเร็วทันใจแบบ Real-
time บอกจุดเข้า (Signal Price), บอกจุดขาย (Target Price) และจุดตัด
ขาดทุน (Stop Loss) ซึ่งสามารถเทรดตามสัญญาณได้ง่าย และสามารถ
กลับไปดูสถิติย้อนหลังได้ด้วย ช่วยหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นและมีสภาพ
คลอง ไม่เก่งกราฟก็เทรดตามได้

8คลิปใช้งาน

https://youtu.be/GH8GG63iq48
https://youtu.be/GH8GG63iq48


สแกนหาหุ้นเด่นด้วย 14 สูตรส าเร็จรูป 
Finansia Scanner

• ส าหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีสูตรการค้นหาหุ้นของตนเอง สามารถใช้งาน  
Finansia Scanner เพื่อสแกนหุ้นได้แบบ Real-time โดยมีสูตรให้เลือกหา
หุ้นถึง 14 กลยุทธ์ ที่ครอบคลุมทั้งการลงทุนระยะสั้น,กลาง และยาว  โดย
แบ่งเป็นสูตรปัจจัยพื้นฐาน 6 สูตร และจากปัจจัยทางเทคนิคอีก 8 สูตร 
เพื่อให้การหาหุ้นเป็นเรื่องสะดวก ง่าย รวดเร็ว และสามารถน าไปใช้ได้จริง

9คลิปใช้งาน

https://youtu.be/J54G0gl57Xs
https://youtu.be/J54G0gl57Xs


หุ้นไหนน่าสนใจในวัน
ดูได้ด้วย Ranking Search

• บ่อยครั้งที่นักลงทุนไม่รู้จะเลือกหุ้นอะไรในการเทรด ในเมื่อตลาดหุ้นมี
หลักทรัพย์อยู่มากมาย จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถกรองหาหุ้นที่มีอันดับ
ความเคลื่อนไหวที่ส าคัญ เช่น Most Active Volume, Top Impact Index 
เป็นตัวช่วยให้เราเลือกหุ้นลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นได้ โดยใช้ฟีเจอร์ 
Ranking Search

10คลิปใช้งาน

https://youtu.be/uRWq3ihzEpY
https://youtu.be/uRWq3ihzEpY


ดูหุ้นไม้ใหญ่ได้แบบ Real-time 
ด้วย Ticker

• ดูหุ้นไม้ใหญ่ได้แบบ Real-time ด้วย Ticker โดยปกติแล้วเวลาที่นักลงทุนดู
ความเคลื่อนไหวของราคาผ่านหน้า Ticker เราจะเจอกับรายการซื้อขาย
ทั้งหมด ด้วยโปรแกรม HERO เราสามารถตั้งค่ารายการการซื้อขาย 
Transaction ที่เราสนใจได้เฉพาะ เพื่อกรองดูหลักทรัพย์ หรือเลือกดูวอ
ลุ่มและราคาที่เข้าเกณฑ์ของเรา ได้ด้วย Ticker ของ HERO

11คลิปใช้งาน

https://youtu.be/odA_nNi4BhY
https://youtu.be/odA_nNi4BhY


ติดตามข่าว ทันทุกเหตุการณ์
ด้วย NEWS

• ข้อมูลข่าวสารของหุ้นเป็นเรื่องที่สนใจของนักลงทุนในตลาด ทั้งผล
ประกอบการ, ผลการด าเนินงาน  ข่าวสารเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อการ
ลงทุน  สิ่งส าคัญ คือ ข่าวต้องเช่ือถือได้ และสะดวกติดตามได้รวดเร็ว ด้วย
ฟีเจอร์ News

12คลิปใช้งาน

https://youtu.be/HdTIahHmsYo
https://youtu.be/HdTIahHmsYo


จับตาการเคลื่อนไหวกลุ่มอุตสาหกรรม
ด้วย Industry index

• ดัชนทีี่มีผลต่อการตัดสินใจและเลือกหุ้น คือ ดัชนีของกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะ SET, Industry หรือ SET Sector เพราะเป็นตัวช่วยให้รู้ว่า
ภาคอุตสาหกรรมใดบ้าง ที่ก าลังขึ้นหรือก าลังร่วง โดยเราสามารถดูดัชนี
เหล่านี้ได้เบื้องต้น เพื่อช่วยในการวางแผนการเทรดหาหุ้นรายตัวได้

13คลิปใช้งาน

https://youtu.be/gV4i3H0VSN0
https://youtu.be/gV4i3H0VSN0


ดูราคาหุ้นย้อนหลัง 
ด้วย Historical Price

• ดูหุ้นที่สนใจ พร้อมรู้ราคาหุ้นย้อนหลัง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมแสดง
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ส าคัญ ให้เห็นได้ในหน้า Historical 
Price หน้าเดียว

14คลิปใช้งาน

https://youtu.be/IDm2oNw5pP8
https://youtu.be/IDm2oNw5pP8


ซื้อ-ขาย-เปลี่ยนราคาหรือยกเลิกค าสั่ง 
ได้ในคลิกเดียวที่ Quote Order

• เหนือขึ้นไปอีกระดับกับการส่งค าสั่งซื้อ–ขาย ที่รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มลดค าสั่ง เพียงลากส่งค าสั่งได้กับ Quote Order ซึ่งช่วย
ให้เราเห็นราคา Bid-Offer ได้ในหน้าเดียว เพียงใส่ Volume และกดลาก
ราคา Bid/Offer ที่ต้องการ สามารถส่งค าสั่งซ้อ–ขายได้ทันที

15คลิปใช้งาน

https://youtu.be/XZwIQiNdd4I
https://youtu.be/XZwIQiNdd4I


ส่งค าสั่งล่วงหน้าได้ข้ามวัน 
โดยไม่เฝ้าหน้าจอด้วย Overnight

• นักลงทุนบางคนวางแผนการเทรดล่วงหน้าไว้แล้ว ว่าอยากซื้อขายสะสมหุ้น
ได้ตามจ านวนที่ต้องการ หรือต้องการส่งค าสั่งซื้อขายซ ้าดว้ยจ านวนและ
ราคาเดียวกัน ดังนั้นฟีเจอร์ Overnight ตอบโจทย์นักลงทุนจะตั้งส่งค า
สั่งซื้อขายตั้งแต่ปัจจุบัน จนกว่าจะได้หุ้นครบจ านวนตามวันเวลาที่ก าหนด

16คลิปใช้งาน

https://youtu.be/YICizWOeQYE
https://youtu.be/YICizWOeQYE


ตรวจสอบรายการซื้อขายได้ทันทีด้วย 
Order Status

• ส่งค าส่ังซื้อขายไปแล้ว ด้วย Finansia HERO จัดหน้า Order Status ซ่ึง
รวมออเดอร์ที่ส่งค าสั่งไปแล้ว ให้แสดงสถานะได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งซ้ือขายได้ภายในที่เดียว

17คลิปใช้งาน

https://youtu.be/1hkCMKS06Us
https://youtu.be/1hkCMKS06Us


ดู ซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย ภายในวันด้วย
Today Confirm

• ดูรายการซื้อขายหุ้น, ค่าคอมมิชชั่น, ราคาเฉลี่ยของหุ้น โดย Finansia
HERO จะช่วยให้เห็นต้นทุนทั้งหมด Today Confirm เพื่อทบทวนค าสั่งซื้อ
ขายภายในวัน

18คลิปใช้งาน

https://youtu.be/xeTwBvM_dkU
https://youtu.be/xeTwBvM_dkU


บอกยอดรับ-จ่ายได้ 2 วันล่วงหน้า 
ในหน้า Account Info

• แสดงสถานะของพอร์ตโฟลิโอ วงเงินที่มี อ านาจที่สามารถซื้อหุ้นได้ 
ประมาณการเงินที่สามารถถอนได้, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ
สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ด้วยการไปที่หน้า  Account Info

19คลิปใช้งาน

https://youtu.be/67Fz4BIGyOA
https://youtu.be/67Fz4BIGyOA


สรุปรายการซื้อ-ขายภายในวันด้วย 
Daytrade Summary

• สรุปก าไรหรือขาดทุน โดยแบ่งเป็นขาซื้อกับขาขายให้เห็นอย่างชัดเจน เหมาะ
ส าหรับนักลงทุนที่มีการซื้อขายภายในวัน

20คลิปใช้งาน

https://youtu.be/UcbVIRBQFQg
https://youtu.be/UcbVIRBQFQg


ดูก าไร-ขาดทุน, เงิน, หุ้นย้อนหลงัได้ที่ 
History

• สรุปรวบรวมการซื้อขายหุ้น ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงปัจจุบัน สามารถเลือก
ช่วงวันที่ได้ ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเลือกก าหนดวันที่ ช่วยในการ
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในอดีต บอกถึงรายละเอียดว่าเคยซื้อขายหุ้น
ตัวไหน นักลงทุนสามารถรู้ได้ว่ามีก าไรหรอืขาดทุนสุทธิอยู่เท่าไหร่ 

21คลิปใช้งาน

https://youtu.be/wr76Q0SCG70
https://youtu.be/wr76Q0SCG70


หาราคาหุ้นที่ขึ้น-ลง ได้ทันทีด้วย 
Price Up / Down Analysis

• รู้หุ้นในตลาดที่ก าลังขึ้น-ลง ได้ทันทีโดยเทียบราคาปัจจุบันกับราคา
ย้อนหลัง ทั้งยังสามารถก าหนดกรอบที่ต้องการค้นหาได้อย่างง
เฉพาะเจาะจง ทั้งประเภทหลักทรัพย์ ราคาหุ้น ปริมาณหุ้นไดท้ันที ในหน้า 
Price Up/Down Analysis

22คลิปใช้งาน

https://youtu.be/m8oIlRUYh4s
https://youtu.be/m8oIlRUYh4s


ดูสัดส่วนปริมาณหุ้นที่มีการสะสมของราคาสูง 
ด้วย Volume Accumulated by Price

• สามารถดูปริมาณหุ้น (Volume) ที่มีการสะสมของราคา เพื่อดูได้ว่า หุ้นมี
การกระจุกตัวของราคาหุ้นกันช่วงไหนมากที่สุด ที่ส าคัญสามารถดูสัดส่วน
การกระจุกตัวได้ (%Concentration)  และเลือกจ านวนช่วงราคาและ
ระยะเวลาที่ต้องการได้ จะช่วยให้รู้ว่าต้นทุนราคาของคนส่วนใหญ่อยู่ที่
เท่าไหร่

23คลิปใช้งาน

https://youtu.be/IhvOZo_JRpc
https://youtu.be/IhvOZo_JRpc


หาหุ้นถูกใจ ตั้งเงื่อนไขตามใจตนเองด้วย 
DIY Conditional Search

• ทุกคนย่อมมีแนวทางในการเลือกหุ้นของตัวเอง ตั้งแต่การดูปัจจัยพื้นฐาน
หรือใช้ปัจจัยเทคนิค เป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยผสมผสานเครื่องมือ
ต่างๆ ( Indicator) เพื่อใช้ในการหาหุ้นสร้างสูตรของตนเอง ง่ายๆ แค่ใส่วิธี
หาหุ้น ลงไปใน DIY (Do It Yourself) จากนั้นระบบจะสแกนได้ตามเงื่อนไข
อย่าง Real-time ด้วย DIY Conditional Search

24คลิปใช้งาน

https://youtu.be/SDi-S1gHjj8
https://youtu.be/SDi-S1gHjj8


ตั้งค่ากราฟเลือก Indicator พร้อมปรับ
Time Frame ได้ที่ Chart

• กราฟหุ้นถือสิ่งส าคัญของนักลงทุนสายเทคนิค ไว้ใช้ดูแนวโน้มและทิศทาง
ของราคาหุ้น รวมถึงจุดเข้าซื้อ-ขาย เพื่อสร้างโอกาสก าไร ซึ่ง Finansia
HERO มีรูปแบบกราฟราคาหุ้นให้เลือกดูได้หลายฟีเจอร์ มีกราฟหุ้นและ
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากไหน เช่น Volume by Price ซึ่งนักลงทนุยัง
สามารถผสมผสานการใช้เครื่องมือต่างๆ มาปรับใช้ตามสไตล์การเทรด

25คลิปใช้งาน

https://youtu.be/Lvu7vbRUIXk
https://youtu.be/Lvu7vbRUIXk


การใช้ Volume by Price

• “Volume by Price” เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นการกระจุกตัวของราคา
หรือต้นทุนเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ได้เรียลไทม์ มีลักษณะเป็นแท่งวางบน
กราฟราคาไว้ โดยแท่งที่ยาวที่สุด จะบอกถึงการกระจุกตัวที่มีนัยส าคัญ
มากที่สุด จึงสามารถใช้คานนี้ไว้เป็นแนวรับ-ต้าน มีประโยชน์ในการน ามา
วางแผนการเทรด เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือขายได้อย่างง่าย

26คลิปใช้งาน

https://youtu.be/lYOLvfEBabE
https://youtu.be/lYOLvfEBabE


กราฟดูหุ้น IPO เน้นเทรดหุ้นสั้นภายในวัน 
ด้วย Tick Chart

• หุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดมาใหม่ อย่างหุ้น IPO โดยปกติจะไม่มีกราฟหุ้นที่ใช้ดู
ราคาได้อย่างเพียงพอ แต่ฟีเจอร์ของ Finansia HERO มีฟีเจอร์ tick 
chart จะแสดงกราฟเม่ือเกิดรายการจับคู่ซื้อขาย เช่น เลือกกราฟหุ้นแบบ 
80 tick เมื่อเกิดรายการจับคู่ซื้อขายครบ 80 รายการแล้วจะเกิดกราฟแท่ง
เทียนขึ้นมา 1 แท่ง สามารถไว้ใช้ดูแนวโน้มของราคาหุ้นได้

27คลิปใช้งาน

https://youtu.be/q91GMK6genA
https://youtu.be/q91GMK6genA


ส่งค าสั่งซื้อ / ขาย ตั้งให้อัตโนมัติ ด้วย 
Auto Order

• รวมการส่งค าสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ทั้ง การตั้งแบบ Stop Order และ 
Trailing Stop ช่วยให้นักลงทุนเทรดได้โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

28คลิปใช้งาน

https://youtu.be/5ytbcFyKJMM
https://youtu.be/5ytbcFyKJMM


ดูปริมาณการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ ด้วย 
Big Lot/Put-Thorough

• หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่ (Big lot) มีการซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้าน
หุ้นขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาท สามารถท า Big Lot ได้ 
ส่วนการซื้อขายแบบ Put-Though  เป็นการระบุผู้ซื้อผู้ขายไว้ ไม่ได้เข้าค่าย 
Big Lot

29คลิปใช้งาน

https://youtu.be/C0wMBLXlR_k
https://youtu.be/C0wMBLXlR_k


เนื้อหา
PC Version



ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Finansia HERO

นักลงทุนสามารถเลือกโหมดต่างๆ ในการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ซึ่งมีดังนี้
• Beginner เหมาะส าหรับมือใหม่ ต้องการใช้หน้าจอส าเร็จรูป
• Standard เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดหน้าจอตามความชอบของ
ตนเอง

• Compact หน้าจอขนานเล็กที่สามารถเปิดหน้าจออ่ืนๆได้
• Mini หน้าจอขนานเล็กกระทัดรัด

1



1. ใส่รหัสส าหรับเข้าโปรแกรม นักลงทุนที่เน้นการส่งค าสั่งซื้อขายไว สามารถใส่ 
Pin ขณะที่ก าลังเข้าใช้งานได้เลย 

2. หากไม่ต้องการใส่ User ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน สามารถให้โปรแกรมบันทึกไว้ได้
3. หากไม่ต้องการใส่ Pin ให้นักลงทุนน าเครื่องหมายออก

2

1
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ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Finansia HERO



1. ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าใช้งานด้วยบัญชีจ าลอง สามารถกดเข้ามาที่
Free Trial เพื่อ Login

2. นักลงทุนที่ต้องการใช้บัญชีจ าลอง สามารถกดเข้าไปเพื่อขอรับรหัสผ่านได้ 
โดย User ID ที่ได้รับจะขึ้นต้นด้วย “M” และมีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจาก
วันที่สมัคร

1

2

3

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Finansia HERO



• นักลงทุนในตลาดให้ความสนใจในการซื้อขายหุ้นตัวใดเป็นพิเศษ สามารถดู
ไดจ้ากหน้านี้เลย ยิ่งซื้อขายบ่อยยิ่งมี Ticker ผ่านเยอะ

(1000) Ticker

4

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2V5Q7oG
https://bit.ly/2V5Q7oG
https://youtu.be/DKWfmE2jsE8
https://youtu.be/DKWfmE2jsE8


คลิปใช้งาน

• ดูภาพรวมตลาดได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ดูทิศทางเงินไหลเข้า/ออกจาก
หุ้นกลุ่มไหนหรือตัวไหนหรือสามารถหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดได้

5

(1010) Market Map

https://bit.ly/37GmmNZ
https://bit.ly/37GmmNZ
https://youtu.be/uehI4y2n5yQ
https://youtu.be/uehI4y2n5yQ


• หาหุ้นที่นักลงทุนก าลังให้ความสนใจ โดยสามารถดูอันดับของวันนี้เทียบกับ
วันก่อนหน้าได้ เช่น หุ้นตัวหนึ่งมีอันดับเมื่อวานอยู่ที่ 30 วันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ
ที่ 2 และ % เพิ่มขึ้น อาจเป็นทิศทางเชิงบวก โดยสามารถน าไปประกอบกับ
เครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้เทรด

6

(1100) Most Active

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2wuTAmv
https://bit.ly/2wuTAmv
https://youtu.be/CXfSSnEtSH0
https://youtu.be/CXfSSnEtSH0


• นักลงทุนอยากรู้ว่าหุ้นตัวใดมีความโดดเด่นในการท าก าไรหรอืขาดทุน Top 
Gain / Top Loss (1100) จะแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายเพิ่มขึ้น
หรือลดลงมากที่สุดแบบ Real-time และเรียงล าดับให้ โดยดูว่าหุ้นทีม่ีการ
ขยับตัวขึ้นหรือลงแรง มีการเทรดมาแล้วกี่วัน 

7

(1101) Top Gain / Loss

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38GrqTQ
https://bit.ly/38GrqTQ
https://youtu.be/Z3FYwVjrxfQ
https://youtu.be/Z3FYwVjrxfQ


• หาหุ้นทั้งตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงก่อนตลาดจะเปิดมีความ
ผิดปกติหุ้นราคาเปิดกระโดดขึ้นหรือกระโดดลง เช่น เปิดกระโดดข้ามแนว
ต้านก็มีโอกาสเป็นขาขึ้น เปิดกระโดดข้ามแนวรับก็มีโอกาสเป็นขาลง

8

(1102) Top Projected Open / 
Projected Close

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2ws32Hl
https://bit.ly/2ws32Hl
https://youtu.be/ncgxJ1r7rgI
https://youtu.be/ncgxJ1r7rgI


• หาหุ้นที่มีการวาง Bid และ Offer เยอะผิดปกติเข้ามาในตลาด พฤติกรรมหุ้น
น่าจะไปในทางขึ้นหรือไปในทางลง

9

(1103) Top Net Bid / Offer Volume

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SyIMfA
https://bit.ly/2SyIMfA
https://youtu.be/8xlsbKlQ_8M
https://youtu.be/8xlsbKlQ_8M


• ค้นหาหุ้นที่มีผลกระทบต่อ Set Index ทั้งทางบวก และลบได้แบบ Real-time 
เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของตลาด เช่น หุ้นกลุ่มน าตลาด พลังงาน ธนาคาร มี 
Impact เป็นบวก ก็มีโอกาสที่ Set Index วันนั้นจะขึ้นไดแ้ข็งแรง

10

(1104) Top Impact Index Analysis

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SZ4JDt
https://bit.ly/2SZ4JDt
https://youtu.be/mk2tiyCdimM
https://youtu.be/mk2tiyCdimM


• ท าให้ทราบว่าหุ้นที่สนใจตัวไหนที่ติดเครื่องหมายเตือนเกี่ยวกับการซื้อขาย
ต่างๆ พร้อมทั้งบอกวันที่เริ่มขึ้นและปลดเครื่องหมาย เช่น หุ้นตัวนี้ขึ้น
เครื่องหมาย  T1 นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นตัวนี้ได้เฉพาะบัญชี Cash 
Balance เท่านั้น

11

(1200) Trading Alert /
Warning Stocks / Turnover List

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vHE06K
https://bit.ly/2vHE06K
https://youtu.be/NqH8EDGe9-k
https://youtu.be/NqH8EDGe9-k


• ใช้สังเกตรายใหญ่ว่าซื้อขายหุ้นตัวไหนที่ราคาอะไร เพื่อเอามาเป็นข้อมูล
ประกอบในการวิเคราะห์ เช่น กองทุนหรือนักลงทุนช่ือดังซื้อ Big Lot หุ้นตัว
นั้นก็อาจน่าสนใจที่นักลงทุนจะน ามาวิเคราะห์ต่อ

12

(1201) Big Lot / Put-Through

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vOJLPK
https://bit.ly/2vOJLPK
https://bit.ly/2vOJLPK
https://bit.ly/2vOJLPK


• แสดงมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุน 4 ประเภท ย้อนหลังได้ทุกวัน ท าให้เห็น
กระแสเงินไหลเข้า – ออก จากนักลงทุนต่างชาติหรือสถาบันได้ โดยสามารถ
แสดงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อให้เห็นยอดสะสมการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละ
ประเภท เช่น นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสะสมต่อเนื่องมาหลายเดือน มี
โอกาสที่ตลาดจะปรับตัวเป็นขาลง

13

(1202) Investor Type Summary

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bUtWrJ
https://bit.ly/3bUtWrJ
https://youtu.be/UAhMEIQEcgs
https://youtu.be/UAhMEIQEcgs


• แสดงข้อมูลหุ้นสไตล์ที่เราสนใจ ข้อมูลเจาะลึก หุ้นที่เราชอบ เช่น ข้อมูลการซื้อ
ขาย  การเงินหรือแม้กระทั่งปัจจัยทางเทคนิค เพื่อดูข้อมูลอย่างฉับไว

14

(1300) Favorite Stock

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2HBNFyi
https://bit.ly/2HBNFyi
https://www.youtube.com/watch?v=cQXOgD1Oijg&list=PL1PuOEwknBGAb5P6n7-sUI3uqup5aoxeB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cQXOgD1Oijg&list=PL1PuOEwknBGAb5P6n7-sUI3uqup5aoxeB&index=3


• หาหุ้นที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือปรับตัวลดลง เพื่อหาจุดเริ่มต้นของ
แนวโน้ม เช่น เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ ก็มี
โอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น กลับกันถ้าราคาปรับตัวลดลงหลุดแนวรับก็มี
โอกาสเป็นแนวโน้มขาลง

15

(1400) Price Up / Down Analysis

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38DZQGy
https://bit.ly/38DZQGy
https://youtu.be/8y8nPN_Vudo
https://youtu.be/8y8nPN_Vudo


• หาหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาจ านวนมาก
ผิดปกติไปจากเมื่อวาน  หากหุ้นมีปริมาณการซื้อขายมากพร้อมราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ก็มีโอกาสที่แน้วโน้มจะขึ้นต่อ กลับกันหากหุ้นมีปริมาณการซื้อ
ขายมากพร้อมราคาปรับตัวลดลง ก็มีโอกาสที่แนวโน้มจะลงต่อ

16

(1401) Volume Outperform

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2P4dz1J
https://bit.ly/2P4dz1J
https://youtu.be/c9S7i-zlWTw
https://youtu.be/c9S7i-zlWTw


• ค้นหาหุ้นที่มีการวาง Bid/Offer อย่างผิดปกติ เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลา
ที่ก าหนด เพื่อดูพฤติกรรมคนในช่วงนั้นๆ เช่น หุ้นตัวนึงเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว 
Offer อยู่หลักแสน แต่ปัจจุบัน Offer เพิ่มเป็นหลักล้าน แสดงว่ามีคนใส่ขาย
เข้ามาเยอะผิดปกติไปจากเมื่อ 5 นาทีทีแ่ล้ว

17

(1402) Bid Offer Volume Outperform

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SFNtob
https://bit.ly/2SFNtob
https://youtu.be/5H3VUMXzGBU
https://youtu.be/5H3VUMXzGBU


• ค้นหาหุ้นที่ได้รับความสนใจจากตลาด ดูหุ้นที่ราคาขึ้นและปริมาณการซื้อ
ขายเพิ่มขึ้นด้วย โดยเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า เช่น หุ้นตัวนี้ขึ้นพร้อมกับ
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นก็น่าสนใจ ให้เราน าไปวางแผนหาจุดซือ้จุดขายต่อ

18

(1403) Price and Volume Analysis

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SUpDUA
https://bit.ly/2SUpDUA
https://youtu.be/MTr7muM1lKo
https://youtu.be/MTr7muM1lKo


• หาหุ้นที่มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง ได้จากการดูราคาว่าท า
จุดสูงสุดใหม่ในรอบระยะเวลาที่ก าหนด (5-200 วัน) และราคาสามารถทะลุ
ผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือราคาท าจุดต ่าสุดใหม่
ในรอบระยะเวลาที่ก าหนด (5-200 วัน) และราคาทะลุแนวรับลงมา ก็มีโอกาส
เป็นแนวโน้มขาลงได้

19

(1500) New High / New Low Price

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bR4AuI
https://bit.ly/3bR4AuI
https://youtu.be/60xFJqpoJNg
https://youtu.be/60xFJqpoJNg


• ไดร้ายชื่อหุ้นที่ก าลังขึ้น
สูงสุดหรือลงต ่าสุดแบบ 
Real-time

• บอกหุ้นขึ้นหรือลงต่อเนื่องกันมาเป็น
ระยะเวลากี่วันแล้ว เช่น หุ้นขึ้นมา
ต่อเนื่องหลายวัน ก็มีโอกาสทีจ่ะพัก
ตัวได้ หรือหุ้นลงมาติดต่อกันหลาย
วันก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้

20

(1501) Price Movement Summary

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/39J4Aeg
https://bit.ly/39J4Aeg
https://youtu.be/15bJ3H6yMvQ
https://youtu.be/15bJ3H6yMvQ


• หาหุ้นที่ใกล้ Ceiling หรือ Floor แบบ Real-time ว่าท าไมอยู่ดีๆ หุน้ถึงขึ้น
แรง ลงแรง พร้อมทั้งเช็คข่าวว่ามีข่าวอะไร ราคาหุ้นถึงเปลี่ยนแปลงมาก

21

(1502) Ceiling / Floor 
& Price Chg Filtering

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38AP4B3
https://bit.ly/38AP4B3
https://youtu.be/PbJxyHb5f94
https://youtu.be/PbJxyHb5f94


• ดูแนวรับและหาแนวต้านของวันได้ง่ายๆด้วยการดู  Volume ที่ % Match
มากสุดในช่วงราคานั้น เช่น ถ้าราคาหุ้นอยู่เหนือ % Match แสดงว่าหุ้นมี
แนวโน้มสูงขึ้น

22

(1600) Trading Summary 
by Price / Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3268Fq9
https://bit.ly/3268Fq9
https://youtu.be/DJv65r-1yjw
https://youtu.be/DJv65r-1yjw


• แสดงต้นทุนของคนส่วนใหญ่ที่ถือหุ้นตัวนั้น ( เช่น CSR ต้นทุนเฉลี่ยคนส่วน
ใหญ่อยู่ที่ 78.80 -79.25) เพื่อน ามาเป็นแนวทางที่จะเข้าซื้อหุ้น ถ้าราคาเริ่ม
ขึ้น แล้วต้นทุนไม่ห่างช่วงนั้นมาก

23

(1601) Volume Accumulated by Price

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vM7HDp
https://bit.ly/2vM7HDp
https://youtu.be/73yqwLxpCgg
https://youtu.be/73yqwLxpCgg


• วิเคราะห์หุ้นโดยละเอียด ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค รวมถึงความเห็น
นักวิเคราะห์ (IAA) และรู้แนวโน้มแบบ Real-time ว่าหุ้นเป็นขาขึ้น / ขาลง 
พร้อมแรงส่งของการขึ้น/ลง นั้น โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องกราฟ

24

(3000) Quote Plus

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2VeFvEf
https://bit.ly/2VeFvEf
https://www.youtube.com/watch?v=5RHvlXM_BYo
https://www.youtube.com/watch?v=5RHvlXM_BYo


• ดูข้อมูลราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย พร้อมข้อมูลหุ้นที่เราสนใจ ครบจบ
ในหน้าเดียว

25

คลิปใช้งาน

(3001) Quote

https://bit.ly/324IUqu
https://bit.ly/324IUqu
https://youtu.be/hxgc5I_CX48
https://youtu.be/hxgc5I_CX48


• สามารถตั้งค่ากรอง เพื่อจับตาดูจ านวน Volume หรือ Value ไม้ใหญ่ได้
• ดูการเคลื่อนไหวของราคาแบบ Real-time เฉพาะหุ้นที่เราสนใจเท่านั้น

26

(3002) Stock Ticker

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bLxkEW
https://bit.ly/3bLxkEW
https://youtu.be/XSUEYCgrRy4
https://youtu.be/XSUEYCgrRy4


• ไว้ดูข้อมูลสถิติย้อนหลัง ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และต ่าสุดเท่าไหร่

27

(3003) Historical Price

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bVJprs
https://bit.ly/3bVJprs
https://youtu.be/WHRtzyQ0aQk
https://youtu.be/WHRtzyQ0aQk


• แกะรอยจากการเติมและถอนของ Bid Offer ว่ามี Bid จ านวนเท่าไร ช่วงบ่าย
มี Bid เท่าไร พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เราเกาะติดไม่พลาดแม้แต่วินาท ีตั้งแต่
ช่วงเปิดจนถึงปิดตลาด

• เห็นถึงพฤติกรรมของ Best bid / Best offer Volume ในแต่ละนาทีที่เติม
และถอน Bid – Offer เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน เราก็เห็น

28

(3100) Transaction by Time /
Projected by Time

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/328LBHw
https://bit.ly/328LBHw
https://youtu.be/rY3dytcnAOU
https://youtu.be/rY3dytcnAOU


• ตัวช่วยในการเฝ้าราคาและปริมาณการซื้อขายที่จะเกิดในช่วงก่อนเปิด / ปิด

29

(3101) Projected Transaction Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2uOqiyV
https://bit.ly/2uOqiyV
https://youtu.be/7UQaGSkRl-g
https://youtu.be/7UQaGSkRl-g


• ดูข้อมูลหุ้นในหน้าเดียวได้หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว เช่น ด้านบนดู
กราฟ ด้านล่างดูงบการเงิน

30

(3200) 2 Windows Stock Info

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2HxKkjQ
https://bit.ly/2HxKkjQ
https://youtu.be/bryqAl972E8
https://youtu.be/bryqAl972E8


• ดูข้อมูลดัชนีที่คาดว่าจะเปิด / ปิด แบบ Real-time พร้อมด้วยราคาสูงสุด 
ต ่าสุด พร้อมปริมาณการซื้อขายของทุกดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรม

31

(3300) Index / Industry / Sector Info

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2V3Onwj
https://bit.ly/2V3Onwj
https://youtu.be/01ZvKDo5hxE
https://youtu.be/01ZvKDo5hxE


• ดูภาพรวมของดัชนีหรือกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว (SET, MAI, 
SET50, SET100, SETHD, sSET) โดยสามารถเลือกแผนภูมิแท่งให้แสดง
เป็นราย Ticks / 1 นาที และ 5 นาทีได้

32

(3301) Index / Industry / Sector Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bR3A9W
https://bit.ly/3bR3A9W
https://youtu.be/RFRMcCU-9MQ
https://youtu.be/RFRMcCU-9MQ


• หาหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มไหนวอลุ่ม
เยอะก็อาจแปลความได้ว่าเงินทุนก าลังไหลเข้ากลุ่มนั้น

33

(3303) Market Indicator

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2UYyjf1
https://bit.ly/2UYyjf1
https://youtu.be/HkqvfJWDY_c
https://youtu.be/HkqvfJWDY_c


• ติดตามทุกการเคลื่อนไหวของหุ้นในดัชนีที่เราสนใจ เช่น SET MAI SET50 
SET100

34

(3304) Stock Quote 
by Index / Industry / Sector

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/329PhZn
https://bit.ly/329PhZn
https://youtu.be/0HWI6xDL9mU
https://youtu.be/0HWI6xDL9mU


• ดูทิศทางตลาดและโวลุ่มตลาดของแต่ละวัน ว่าทิศทางตลาดอยู่ในทิศทางไหน 
ทิศทางที่เป็นแนวโน้มก าลังขึ้นหรือแนวโน้มก าลังลง

35

(3302) Historical Index / 
Industry / Sector

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/322a15z
https://bit.ly/322a15z
https://youtu.be/S-nNDHUabWc
https://youtu.be/S-nNDHUabWc


• ซื้อ/ขายได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  โดยค านวณจ านวนหุ้นจากเงินท่ีใช้ลงทุน 
เช่น เงิน 100,000 บาท ซื้อได้จ านวนกี่หุ้น ไม่ต้องเสียเวลามาค านวณเอง

36

(4000) Mini Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bOz28K
https://bit.ly/3bOz28K
https://youtu.be/uoNQNr-5LxU
https://youtu.be/uoNQNr-5LxU


• ส่งค าสั่งซื้อ/ขายหุ้นที่มีจ านวนต ่ากว่า 100 หุ้น (เศษหุ้น) พร้อมดูราคาได้ 
Real-Time บนหน้าจอเดียวกัน

37

(4030) Oddlot Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2HCjh6Q
https://bit.ly/2HCjh6Q
https://youtu.be/uGcEd3BCf68
https://youtu.be/uGcEd3BCf68


• หน้าจอส าหรับตรวจสอบค าสั่งซ้ือ – ขายที่ส่งไปแล้ว ทั้งแบบ Matched และ 
Unmatched รวมถึงแก้ไข (Change) หรือ ยกเลิก (Cancel) ค าสั่งซื้อขายได้
ทั้งแบบทีละค าสั่งและหลายค าสั่งพร้อมกัน

38

(4102) Order Status

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2HwcThk
https://bit.ly/2HwcThk
https://youtu.be/w7hbdn00JnA
https://youtu.be/w7hbdn00JnA


• ช่วยนักลงทุนเพิ่มความเร็วในการขายหุ้นหลายตัวพรอ้มๆ กัน หรือขายหมด
พอร์ตในช่วงที่ตลาดขึ้นแรงๆ หรือลงแรงๆ เพียงคลิกเดียว

39

(2001) Outstanding Portfolio

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/39NnKQk
https://bit.ly/39NnKQk
https://youtu.be/ukbXh5ezWvY
https://youtu.be/ukbXh5ezWvY


• ดูยอดซื้อขายของวัน รวมถึงแสดงก าไรขาดทุนรายวันของนักลงทุนระยะส้ัน

40

(2100) Deal Summary

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SF7oDx
https://bit.ly/2SF7oDx
https://youtu.be/Sg8NA8QZNo8
https://youtu.be/Sg8NA8QZNo8


• ค้นหารายการที่ยังไม่ Matched และสามารถแก้ไขค าสั่งหรือยกเลิกได้หลาย
รายพร้อมกัน

41

(4100) Unmatched Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3dxEtJZ
https://bit.ly/3dxEtJZ
https://youtu.be/BA-pqIuqTzw
https://youtu.be/BA-pqIuqTzw


• ใชดู้หุ้นที่มีใน Port พร้อมดูการเคลื่อนไหวของ Order ทีย่ังไม่ได้จับคู่ แบบ 
Real-time  และยังสามารถยกเลิกหรือแก้ไขราคาได้หลายรายการในหน้าจอ
เดียวกัน

42

(4101) Portfolio and Unmatched Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/37zXBTE
https://bit.ly/37zXBTE
https://youtu.be/rS17jaXqaZA
https://youtu.be/rS17jaXqaZA


• แสดงรายละเอียดข้อมูลครบจบภายในหน้าเดียว เช่น ข้อมูลเงินฝากเงิน,
ข้อมูลการซื้อขาย, ก าไรขาดทุน  เป็นต้น

43

(9002) Account Information

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bP12sG
https://bit.ly/3bP12sG


• ใช้ค านวนจ านวนหุ้นที่จะซื้อได้จากวงเงินที่คงเหลือ ณ ขณะนั้น

44

(4401) Volume Simulator

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bOGOzs
https://bit.ly/3bOGOzs


• สรุปข้อมูลจากการซื้อ/ขายรายวัน พร้อมแยกรายละเอียดของหุ้น รวมถึงค่า
คอมมิชชั่น

45

(4103) Today Trading Summary 
By Stock

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SFuhqE
https://bit.ly/2SFuhqE
https://youtu.be/71Om9wNxOcs
https://youtu.be/71Om9wNxOcs


• ส่งค าสั่งซื้อ / ขาย ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเฝ้าจอได้นาน 6 เดือน ประหยัดเวลา 
และได้หุ้นครบตามจ านวน และราคาที่ต้องการ

46

(4250) Overnight Order Plus

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SE7ZFo
https://bit.ly/2SE7ZFo
https://youtu.be/Vo68PrA9A8E
https://youtu.be/Vo68PrA9A8E


• ช่วยให้นักลงทุนส่งค าสั่งซื้อ / ขายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้หมดปัญหาเรื่อง
การคิดจ านวนหุ้นให้ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องการ เพียงแค่ใส่ราคาที่ต้องการ
ซื้อ แล้วเลือก “Cal” นักลงทุนก็สามารถใส่จ านวนเงินได้เลย 

• การเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกค าสั่งสามารถท าได้ในหน้าเดียวกัน โดยท าการ
เลือกค าสั่งทีเ่ปลี่ยนแปลง / ยกเลิก

47

(4001) Spread Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2V2JMu8
https://bit.ly/2V2JMu8
https://youtu.be/MORWab0-2h8
https://youtu.be/MORWab0-2h8


• ส่งค าสั่งได้รวดเร็วพร้อมกันหลาย Order ทุกช่วงเวลา ทั้งตลาดเปิดและ
ตลาดปิด

48

(4010) Multi Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38DTUgQ
https://bit.ly/38DTUgQ
https://youtu.be/zqgom4TWZfQ
https://youtu.be/zqgom4TWZfQ


• ส่งค าสั่งซื้อ/ขายหุ้นได้ในคลิกเดียว และก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ไว้ใช้ในคราว
ต่อไป ท าให้เพ่ิมความเร็วในการส่งค าสั่งได้มากขึ้น

49

(4020) Quick Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/39K6Y4w
https://bit.ly/39K6Y4w
https://youtu.be/EYI9-uwT7AE
https://youtu.be/EYI9-uwT7AE


• เพิ่มความรวดเร็วในการส่งค าสั่ง โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

50

(4200) Quote Order Plus

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2V2WLfp
https://bit.ly/2V2WLfp
https://youtu.be/0q8zU110mPA
https://youtu.be/0q8zU110mPA


• เพิ่มความรวดเร็วในการส่งค าสั่ง โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว และสามารถ
เฝ้าหุ้นพร้อมกันครั้งเดียวได้หลายตัว

51

(4201) Multiple Quotes Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38FTWoz
https://bit.ly/38FTWoz
https://youtu.be/RyUhatYeQfU
https://youtu.be/RyUhatYeQfU


• เหมาะส าหรับนักลงทุนแบบ Day Trade เมื่อส่งค าสั่งซื้อหรือขาย แล้ว
สามารถตั้งค าสั่งขายหรือซื้อไว้ล่วงหน้าได้ และระบบจะส่งค าสั่งใหอ้ัตโนมัติ

52

(4300) Buy & Auto Sell and 
Sell & Auto Buy Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38HjIZp
https://bit.ly/38HjIZp
https://youtu.be/t9nlh0R7BFo
https://youtu.be/t9nlh0R7BFo


• ใช้ดูรายการที่เราส่งค าสั่งอัตโนมัติที่ตั้งไว้แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไข

53

(4301) Monitoring Buy & Auto Sell 
Order And Sell & Auto Buy Order

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/3bR7bF5
https://bit.ly/3bR7bF5
https://youtu.be/t9nlh0R7BFo
https://youtu.be/t9nlh0R7BFo


• ส่งค าสั่งซื้อ - ขายให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอ / ไม่ต้องกลัวการขาย
หมู โดยก าหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการ เปรียบเสมือนมี AI ส่วนตัว

54

(4302) Finansia Combined Cond. 
Buy & Sell Order (Type A)

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SAK2ij
https://bit.ly/2SAK2ij
https://youtu.be/X3S7PDb6lJE
https://youtu.be/X3S7PDb6lJE


• ส่งค าสั่งซื้อ - ขายให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอ / ไม่ต้องกลัวการ
ขายหมู เช่น ใช้ Trailing stop / ความเสี่ยงจ ากัด Cut loss / ล็อคก าไรได้
หลายชั้นเปรียบเสมือนมี AI ส่วนตัว

55

(4303) Finansia Advanced Trailing Stop 
/ Stop Loss Order (Type B)

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/37GLBQe
https://bit.ly/37GLBQe
https://youtu.be/SXg63QHkBTs
https://youtu.be/SXg63QHkBTs


• แสดงรายละเอียดเง่ือนไขการตั้ง Trailing Stop Order และ Stop Order ที่ได้
ท างาน และได้ยกเลิกไปแล้ว

56

(4304) Conditional Order List

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38QXbd3
https://bit.ly/38QXbd3
https://youtu.be/Oim6BQbICOU
https://youtu.be/Oim6BQbICOU


• ใช้ส าหรับตรวจสอบและยกเลิกค าสั่งซื้อ Trailing Stop และ Stop Order

57

(4305) Untriggered Conditonal
Order List

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/37JkYtH
https://bit.ly/37JkYtH
https://youtu.be/Oim6BQbICOU
https://youtu.be/Oim6BQbICOU


• เห็นมูลค่าการซื้อล่วงหน้า พร้อมทั้งเห็นยอดที่ต้องช าระ รวมถึงเมื่อมีการ
ขายหุ้นจะเห็นวงเงินภายหลังการขายด้วย  ท าให้ช่วยวางแผนการเทรดได้ดี
ยิ่งขึ้น

58

(4400) Price Simulator

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SIv5uV
https://bit.ly/2SIv5uV
https://youtu.be/s4kHEuQIUBk
https://youtu.be/s4kHEuQIUBk


• ค้นหาหุ้นตามสูตรส าเร็จที่มีทั้งปัจจัยทางพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค 
พร้อมหน้าจอที่สามารถติดตาม Bid/Offer, ส่ง Order และตรวจสอบหุ้น
และค าสั่งที่มีใน Portfolio

59

(5000) Finansia Scanner

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/gH701BXmDQo
https://youtu.be/gH701BXmDQo
https://bit.ly/3214GeK
https://bit.ly/3214GeK


• ใช้ส าหรับหาหุ้นที่นักวิเคราะห์คัดสรรแล้ว พร้อมทั้งบอกราคาซื้อขายและ
จุดตัดขาดทุน

60

(5001) Event Plays

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2HAdpep
https://bit.ly/2HAdpep
https://youtu.be/Ru5N2pJF4kQ
https://youtu.be/Ru5N2pJF4kQ


• สร้างสูตร Scan เพื่อค้นหาหุ้นผสมผสานได้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัย
เทคนิค

61

(5100) DIY Conditional Search

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38JJJr2
https://bit.ly/38JJJr2
https://youtu.be/j7M7QMmo8i8
https://youtu.be/j7M7QMmo8i8


• ค้นหาหุ้นแบบ Real-time จากสูตร Scan ที่ได้สร้างแล้วจากหน้า DIY
Conditional search (5100)

62

(5101) Real-time Conditional Search

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vQ9zLq
https://bit.ly/2vQ9zLq
https://youtu.be/LLdUqWAIEsw
https://youtu.be/LLdUqWAIEsw


• วิเคราะห์หุ้นที่เราสนใจผ่านกราฟ ซึ่งมีประเภทกราฟมากมาย พร้อมทั้งอินดิ
เคเตอร์หลากหลาย มีเครื่องมือครบครัน สามารถเลือกปรับจัดหน้าจอ
ตามใจ นอกจากนี้ยังสามารถท าการค้นหาแท่งเทียน การท า Back Test ได้

พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ

Function หลากหลาย
ให้เลือกตามสไตล์นักลงทุน

แถบเครื่องมือ

63

(6000) Technical Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2P7fJh3
https://bit.ly/2P7fJh3
https://youtu.be/D7qJFYWktAM
https://youtu.be/D7qJFYWktAM


• น าค่าอัตราส่วนทางการเงินมาสร้างเป็นกราฟ เช่น P/E, P/BV และ EPS 
โดยน ามาเปรียบเทียบกับราคาหุ้น

64

(6001) Financial Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/39MDYZO
https://bit.ly/39MDYZO
https://youtu.be/9E9hqKEo5-o
https://youtu.be/9E9hqKEo5-o


• ใช้ในการจับตาดูการเคลื่อนไหวแบบรายTicker เหมาะส าหรับหุ้นที่มคีวาม
ผันผวนสูง (IPO WARRANT)

65

(6002) Tick Chart 

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SSyKF1
https://bit.ly/2SSyKF1
https://youtu.be/FKRzEq15F-g
https://youtu.be/FKRzEq15F-g


• หน้าจอส าหรับดูความเคลื่อนไหวของหุ้นย้อนหลัง  เพื่อดูการเคลื่อนไหวของ
ราคาภายในวัน โดยสามารถดูได้แม้ในช่วงเวลาปิดตลาด ท าให้สามารถเห็น
รายละเอียดของการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันก่อนหน้าได้ดียิ่งขึ้น

66

(6100) Finansia Replay Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/38BUR9j
https://bit.ly/38BUR9j
https://youtu.be/sU7r6iABBJE
https://youtu.be/sU7r6iABBJE


• น าหุ้นหลายตัวมาเปรียบเทียบใน Chart เดียวกัน

67

(6101) Comparison Chart

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vLgEgx
https://bit.ly/2vLgEgx
https://youtu.be/IKDyWxJPYjY
https://youtu.be/IKDyWxJPYjY


• หน้าจอพร้อมเทรดอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน  ดูข้อมูลในพอร์ต เพื่อดูสถานะ
ของรายการที่ส่งไปแล้ว พร้อมส่งค าสั่งซื้อ -ขายได้ในหน้าจอเดยีว

68

(7000) Finansia Order Level 1

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2vH6EVo
https://bit.ly/2vH6EVo
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8


• หน้าจอพร้อมเทรดที่นักลงทุนนิยมใช้งานที่มีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดตาม Bid/Offer การส่งค าสั่ง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก และยังมีหน้ากราฟที่
สามารถปรับ Time Period ได้ตามต้องการ และยังสามารถดูข้อมูลของ 
Portfolio หุ้นที่ท าการซื้อขายภายในวันหรือข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น

69

(7001) Finansia Order Level 2

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SVw7Cj
https://bit.ly/2SVw7Cj
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8


• หน้าจอพร้อมเทรดส่ง Order ได้รวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูล
ปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิค พร้อมข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้
ทันที

70

(7002) Finansia Order Level 3

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2SHz76K
https://bit.ly/2SHz76K
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8
https://youtu.be/Q-HymwN2Xv8


• แหล่งรวมบทวิเคราะห์หุ้นและข่าวสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ

71

(8000) Market News

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2uPslTk
https://bit.ly/2uPslTk
https://youtu.be/WYIfxb1-Lt0
https://youtu.be/WYIfxb1-Lt0


• ดูพอร์ตที่เป็นก าไรขาดทุนแล้วจริงๆ โดยจะโชว์ก าไรขาดทุนของพอร์ตที่
รวมทั้งค่าคอมและค่าธรรมเนียมต่างๆไว้หมดแล้ว และรวมไปถึงเครื่องหมาย
ต่างๆ ของหุ้นที่เรามี

72

(2000) Portfolio

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2ValuhI
https://bit.ly/2ValuhI
https://youtu.be/FlmS1OilkdI
https://youtu.be/FlmS1OilkdI


• ส่งค าสั่งขายหุ้นทุกตัวที่ซื้อมาภายในวันได้พร้อมกัน หรือเลือกขายบางหุ้นได้
โดยคลิกเลือกหุ้นที่ต้องการ  ท าให้ประหยัดเวลาแทนที่จะต้องมาสง่ค าสั่งขาย
หุ้นทลีะ

73

(2010) Day Trade Outstanding

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/327rEkb
https://bit.ly/327rEkb
https://youtu.be/pOd7r2H3kw0
https://youtu.be/pOd7r2H3kw0


• ดูสรุปการซื้อขายของวัน ว่าก าไรหรือขาดทุนเป็นยอดเท่าไร เช่น หุ้นที่ Day
Trade วันนี้ก าไรกี่บาท แต่ละตัวจะมีสรุปให้ทั้งหมด

74

(2200) Daily Realized Gain / Loss

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2P3OK61
https://bit.ly/2P3OK61
https://youtu.be/sjl-IYp7r50
https://youtu.be/sjl-IYp7r50


• ดูประวัติการซื้อขายย้อนหลังได้ตามที่นักลงทุนต้องการ เพื่อสร้างบันทึก
การเทรดของนักลงทุนเอง

75

(9000) Historical Order

https://bit.ly/2Hz432w
https://bit.ly/2Hz432w


• ฐานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ อย่างของลูกค้า อาทิ รายการซื้อขาย 
ยอดก าไรสะสม รวมทั้งรายการฝาก / ถอน / โอนหุ้นและเงิน ท าให้ลูกค้า
สามารถตรวจเช็ครายการต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

76

(9001) Customer Transaction Report 

https://bit.ly/38G1uHX
https://bit.ly/38G1uHX


• ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือแก้ไข Password พร้อมใช้ได้ทั้งบน PC และบนมือถือ 
ให้ใช้งานสะดวกและถูกใจในการใช้งานของโปรแกรม Finansia HERO

77

(9601) Change Password

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/6E3lhni9H0Y
https://youtu.be/6E3lhni9H0Y
https://bit.ly/324fDfr
https://bit.ly/324fDfr


• ส าหรับเปลี่ยนหรือแก้ไข Pin ในการใช้งานของโปรแกรม Finansia HERO
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าหน้าเว็บของบริษัท

78

(9602) Change Pin

คลิปใช้งาน

https://bit.ly/2V0tuCb
https://bit.ly/2V0tuCb
https://youtu.be/6E3lhni9H0Y
https://youtu.be/6E3lhni9H0Y


• แสดงข้อมูลหุ้นพร้อมภาพรวมตลาดในหน้าจอเดียว

79

(9900) Easy 

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/iFXoLrI05c0
https://youtu.be/iFXoLrI05c0


• หน้าจอพร้อมเทรด

80

(9901) Standard

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/iFXoLrI05c0
https://youtu.be/iFXoLrI05c0


• หน้าจอส าเร็จรูปง่ายๆจบในหน้าเดียวมีครบทั้ง
1. Favorite ไว้ดูหุ้นที่ก าลังสนใจ
2. Bid Offer ไว้ดูจ านวนหุ้นที่มีคนวางซื้อ / ขาย
3. ช่องส่งค าสั่งซื้อ
4. ช่องส่งค าสั่งขาย
5. Ticker ไว้ดูแรงซื้อแรงขายของหุ้น ณ ตอนนั้น 
6. Chart ไว้วิเคราะห์หาแนวรับแนวต้าน

81

1

2

3

4

5

6

(9902) Advanced

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/iFXoLrI05c0
https://youtu.be/iFXoLrI05c0


• จัดหน้าจอตามแบบสไตล์และความถนัดของนักลงทุนแต่ละท่าน โดยการเรียก
หน้าจอที่ใช้บ่อยๆ และท าการย่อ/ปรับขนาดได้ตามใจชอบ

พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ

Function หลากหลาย
ให้เลือกตามสไตล์นักลงทุน

82

Screen Combination

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/FS_YpeFON20
https://youtu.be/FS_YpeFON20


• เป็นการจัดหน้าจอแบบตามใจนักลงทุน โดยก าหนดหมายเลขกลุ่มที่มุมซ้าย
ของหน้าจอ เพื่อจัดตามที่ต้องการ เมื่อต้องการดูข้อมูลในกลุ่ม 1 ก็จะเปลี่ยน
แค่กลุ่ม 1 เท่านั้น (กรอบสีส้ม)

• ข้อควรระวัง คือให้คลิกการปักหมุดออกเพื่อที่เวลากดเปลี่ยนแปลงหุ้น link 
group จะได้เปลี่ยนตามทั้งหมด หากไม่ได้คลิกออกราคาจะไม่ link ตามให้ 
(กรอบสีแดง)

83

Link group

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/FS_YpeFON20
https://youtu.be/FS_YpeFON20


• เหมาะส าหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Finansia HERO หนา้จอ
ส าเร็จรูป ในแบบที่คุ้นเคยจัดเรียงข้อมูลครบถ้วนและสะดวกในการใช้งาน

84

Beginner Mode

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/SUs2mkikCfc
https://youtu.be/SUs2mkikCfc
https://fsshero.fnsyrus.com/hts/manual/beginnermode_th.pdf
https://fsshero.fnsyrus.com/hts/manual/beginnermode_th.pdf


• หน้าจอพร้อมเทรดขนาดเล็กแบบแยก (Window Mode) ไม่ว่าจะใช้หน้าจอใด
ก็สามารถส่งค าส่ังซื้อ - ขายได้ทันที

85

Mini Mode



• หน้าจอพร้อมเทรดขนาดกลางโดยเห็นภาพรวมตลาดและค าสั่งซื้อขายที่นัก
ลงทุนได้ตั้งไว้

86

Compact Mode



• สามารถฝากถอนเงินหลักประกันได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online

87

Cash Online

คลิปใช้งาน

https://www.fnsyrus.com/eLibrary/Payment/cashonline.html
https://www.fnsyrus.com/eLibrary/Payment/cashonline.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6aW3ptRg0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6aW3ptRg0&t=1s


Thank You


