


Turn Pro Mode
เปลี่ยนคณุใหเ้ปน็ Pro !! 

Turn Pro Mode
เปลี่ยนคณุใหเ้ปน็ Pro !! 

8 หน้าเด็ด ส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน  พบกับสูตรสแกนทางเทคนิค, ดูกราฟหุ้นที่สนใจได้แบบ 
Real-time, สามารถส่งค าสั่งซื้อ-ขายหุ้นได้อย่างรวดเร็ว และประกอบหน้าจอการใช้งานเข้ากับสไตล์การ
ลงทุนของตัวเองได้ มีอินดิเคเตอร์ต่างๆให้ใช้งานฟรี พร้อมวางจุดขาย และจุดตัดขาดทุนอัต โนมัติด้วย 
Auto Order ให้ใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดหน้าจอได้ตามเหล่ากูรูนักเทรด
หุ้นด้วย GURU Template 

Market ส าหรับมือใหม่ หน้าเดียวก็เทรดได้ รวมครบปัจจัย 4 ส าหรับผู้เริ่มต้น

Scan หน้าจอหาหุ้นพร้อมเทรดส าเร็จรูป 4 สูตร Scan เพื่อนักเทรดสายเทคนิค

Market Map  รู้หุ้นน าตลาด ง่ายๆ ไม่เกิน 3 นาที

Chart กราฟง่าย พร้อม Popular Indicator ใช้งานฟรี!!

Auto Order  ปกป้องผลก าไร และจ ากัดขาดทุนของเงิน     
ลงทุนท่าน ด้วยการตั้ง Order เพื่อท าก าไร และจ ากัดการขาดทุน ได้
ล่วงหน้า ใช้งานง่าย พร้อมบอกวิธีท าทกุขั้นตอน

Portfolio สรุปก าไร-ขาดทุน ปันผล ดอกเบี้ยรับ ประวัติการ
โอนเงินหุ้นของทา่นตัง้แต่เปดิบัญชี

จัดหน้าเทรด ได้เองตามต้องการ ในแบบที่ใช่ตัวคุณ!!

Guru Template สุดพิเศษ!! หน้าจอเทรดส าเร็จรูป จาก 4 กูรู ดัง    
ม้าเฉียวดูหุ้นฯ, โค้ชพี่ป๊อบ, คุณพืช Money Hero, iSalaryman
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สารบัญ
หัวข้อ หน้า
ขั้นตอนการเขา้สูร่ะบบ 1

ส่วนที่ 1 : 8 หน้าจอเด็ดส าเรจ็รปู 2

• Market 3

• Scanner 4 - 5

• Market Map 6

• Chart 7

• Auto Order 8

• Portfolio 9

• จัดหน้าเทรด 10

• Guru Template 11-15

ส่วนที่ 2 : รวมหนา้จอ (Screens) 16

หมวดที ่1 : Market Movement 17

• Market Map 18-19

• Most Active 20-21

• Top Gain / Loss 22-23

• Ticker 24-26

• Bid / Offer 27-28



สารบัญ
หัวข้อ หน้า
• Favorite 29-30

• Top Impact Index Analysis 32-33

• Quote Plus 34-40

• Trading Summary by Price / Chart 41-42

• Historical Price 43-45

• 2 Windows Stock Info 46-47

• Market News 48

• Stock Ticker 49-50

หมวดที ่2 : Scan 51

• Real-time Picks 52-53

• New High / Low 54-55

• Volume Outperform 56-57

• DIY Conditional Search 58-61

หมวดที ่3 : Chart 62

• Technical Chart 63-66

• Financial Chart 67-68

• Intraday Chart 69



สารบัญ
หัวข้อ หน้า
หมวดที ่4 : Order 70

• Mini Order 71-73

• Order Status 74

• Overnight Order 75-79

• Auto Order 80-91

• Active Auto Order 92-95

• Odd Lot Order 96-97

หมวดที ่5 : Portfolio 98

• Portfolio 99-108

• Customer Transaction Report (ฝาก/ถอนเงิน) 109

• Customer Transaction Report (ฝาก/ถอนหุ้น) 110

หมวดที ่6 : Guru Template 111

• คุณพืช Money Hero 112-113

• โค้ชพี่ป๊อบ 113-114

• ม้าเฉียว ดูหุ้น ฯ 114

• iSalaryman 115



ขั้นตอนการเข้าสูร่ะบบ

ใส่เลขทีพ่อรต์ 6 หลัก

ใส่รหสัผา่น

1. ดาวน์โหลด Finansia HERO ที่นี่ https://www.finansiahero.com/download/
2. ระบุ Username & Password

(กด Save PIN เพื่อให้การส่งค าซื้อ/ขาย ไม่ต้องใส่ PIN อีก)
3. กด Log in เข้าสูโ่ปรแกรมเพื่อใช้งาน 
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ส่วนที่ 1

8 หน้าจอเด็ดส าเร็จรูป
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Favorite 

Bid/Offer Order Order Status

Ticker 

• ดูภาพรวมตลาดและหุ ้นที ่สนใจได้จาก Favortie พร้อมดูการเคลื ่อนไหวของทั้งตลาด
สามารถส่งค าส่ังซื้อขายและเช็คสถานะของหุ้นที่ส่งค าสั่งซื้อขายได้ทันที

1.Market 
ส าหรบัมอืใหม ่ หน้าเดียวกเ็ทรดได้ รวมครบปจัจยั 4 ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้

ประกอบด้วยหน้าจอต่างๆ
• Favorite จัดกลุ่มหุ้นทีส่นใจ

• Ticker ดูรายการซื้อขายที่เกิดการจับคู่ทั้งตลาดแบบ Real-time

• Bid Offer   ดูข้อมูลรายละเอียดหุ้นรายตัว พร้อมราคาซื้อ/ขาย 

• Order หน้าจอส่งค าสั่งซื้อขายแบบง่าย 

• Order Status เช็คสถานะของหุ้นที่ส่งค าสั่งซื้อ/ขาย
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• ค้นหาหุ้นตามสูตรสแกนเด่น พร้อมดูกราฟเคลื่อนไหวระหว่างวัน ส่งค าสั่งซื้ อขายและเช็ค
สถานะของหุ้นที่ซื้อ/ขายได้ทันที 

สูตร Scan เด่น

Hero Real-time  Pick

เป็นหุ้นลงทุนระยะสัน้ไม่เกนิ 5 วัน โดย Scan หุ้น Real-time จากหุน้ที่
มีทิศทางเชงิบวก ในรอบ 10 วัน และมีสภาพคลอ่งสงู ควรปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขดังนี้
1. ซื้อหุ้นที่สัญญาณซื้อ ( Signal Price) หรือบวกไม่เกิน +1 ชว่งราคา
2. ขายที่ราคา Target Price
3. ขายตัดขาดทุนที่ Stop Loss 
4. ขาย ATC ในวันที่ 5 นับจากวันที่เกิดสัญญาณ (กรณีไม่สามารถขายใน

ข้อ 2 หรือข้อ 3 ได)้

2. Scanner
หน้าจอหาหุน้พรอ้มเทรดส าเรจ็รปู 4 สูตร Scan เพื่อนกัเทรดสายเทคนคิ

Scanner 

Intraday Chart 

Bid/Offer Order Order Status
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สูตร Scan เด่น

RSI  Drive 

พื้นตัวจากเขต Oversold แสดงถงึการเริ่มตน้รอบการขึน้ใหม่อกี
ครั้ง
• Today RSI(14) >= 30
• Yesterday RSI(14) <= 30
• Average Trading Value 5 Days >= 10,000,000 baht, <= 10,000 

MB

Ready  to Bounce 

หุ้นที่มีแนวโนม้หลักยังเปน็ขาขึน้  แตถ่กูขายมากเกนิไปในระยะสัน้ 
มีโอกาสทีจ่ะไดเ้หน็การรบีาวนก์ลบั
• Stochastic fast(14,3) fast %K < 20
• Close > SMA (Close,240)
• Average Trading Value 5 Days >= 10,000,000 baht, <= 10,000 

MB

Bottom  Fishing

หุ้นที่มีโอกาสผา่นจดุต า่สุดในรอบระยะกลางไปแล้ว
พิจารณาจาก MACD กับ Signal Line 
• Today MACD(24,52,18) =>  Signal Line
• Yesterday : MACD(24,52,18) <=  Signal Line
• Today MACD(24,52) <=  Line 0
• Average Trading Value 5 Days >= 10,000,000 baht, <= 10,000 

MB
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Market Map 

Chart 

• ดูภาพรวมตลาดพร้อมหาหุ้น เหมาะส าหรับท าการบ้านหาหุ้นด้วยตาเปล่าง่าย ๆ 
ไม่เกิน 3 วินาที  พร้อมดูกราฟแนวโน้มประกอบการวิเคราะห์ 

3. Market Map 
รู้หุ้นน าตลาด ง่ายๆ ไม่เกนิ 3 วินาที

ประกอบด้วยหน้าจอต่างๆ
• Market Map บอกความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ทั้งตลาดแบบ Real-time เพื่อดูถึง

ความผิดปกติของตลาด ณ ปัจจุบันโดยสามารถแยกได้ด้วยระดับสี

• Chart กราฟแสดงข้อมูลราคาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้งหลักทรัพย์ และ
ดัชนี  เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มราคาได้อย่างละเอียดและครบถ้วน
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Chart Order 

Order Status

• ดูกราฟแนวโน้ม พร้อมใช้ Indicator ที่หลากหลายช่วยในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
กราฟหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งค าส่ังซื้อขายและเช็คสถานะค าสั่งซื้อขายได้ทันที 

4. Chart 
กราฟงา่ย พร้อม Popular Indicator ใช้งานฟร!ี!

ประกอบด้วยหน้าจอต่างๆ
• Chart กราฟแสดงข้อมูลราคาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้งหลักทรัพย์ 

และดัชนี  เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มราคาได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

• Order หน้าจอส่งค าสั่งซื้อขายแบบง่าย

• Order Status เช็คสถานะของหุ้นที่ส่งค าสั่งซื้อ/ขาย
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ลักษณะค าสั่ง Auto Order 

แสดงสถานะค าสั่ง Auto Order

• ตั้งจุดท าก าไร และจุดขาดทุนอัตโนมัติ วางค าสั่งซื้อ-ขาย  เพิ่มโอกาสซื้อได้ถูก ขายได้แพง
อัตโนมัติโดยไม่ต้องเฝ้าหนา้จอ

5. Auto Order 
ปกปอ้งผลก าไร และจ ากดัขาดทนุของเงนิลงทนุทา่น ด้วยการตัง้ Order เพื่อท าก าไร 
และจ ากดัการขาดทนุ ได้ล่วงหนา้ ใช้งานงา่ย พรอ้มบอกวิธที าทกุขัน้ตอน

ประกอบด้วยหน้าจอต่างๆ
• Buy & Auto Sell Order : ตั้งซื้อและขายล่วงหน้าได้พร้อมกันโดยไม่ต้องรอ Match ซื้อก่อน

• Trailing  Stop Order : ตั้งซื้อ/ขายหุ้นอัตโนมัติ โดยสามารถขายท าก าไรได้มากขึ้น และซื้อหุ้น
ได้ถูกลง 

• Stop Order : ตั้งซื้อขายหุ้นอัตโนมตัิเมือ่ราคาหรือ Volume เป็นไปตามที่ลูกค้าก าหนด

• Overnight Order : ส่งค าส่ังซื้อขายล่วงหน้า 3 ประเภท (ตั้งล่วงหน้า 6 เดือน)
• Type 1 : ตั้งค าสั่งซื้อขายหลังปิดตลาด โดยระบบจะส่งค าสั่งให้เช้าวันท าการถัดไป
• Type 2 : ตั้งซื้อขายล่วงหน้า จนกว่าจะได้ครบตามจ านวนและราคาที่ก าหนด 

(ตั้งล่วงหน้าได้ 6 เดือน)
• Type 3 : ตั้งซื้อขายล่วงหน้าตามจ านวนและราคาที่ก าหนดทุกวัน จนกว่าจะถึง

ระยะเวลาที่ก าหนด (ตั้งล่วงหน้าได้ 6 เดือน)
8



เลือกบัญชีที่ต้องการดูข้อมูล
พอร์ตการลงทุน

ชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์

แถบแสดงข้อมูล

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

รายละเอียดข้อมูล

• หน้าต่างแสดง พอร์ตการลงทุนและผลก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้น

6. Portfolio
สรุปก าไร-ขาดทนุ ปันผล ดอกเบีย้รบั ประวัตกิารโอนเงนิ+หุน้ของทา่นตัง้แตเ่ปดิบญัชี

ประกอบด้วยหน้าจอต่างๆ
• Order Status หน้าจอแสดงดูสถานะ Order ส่งค าสั่งซื้อ-ขาย

• Today Confirm  หน้าจอแสดงข้อมูลก าไร/ขาดทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมภายในวัน

• Account Info หน้าจอส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชี

• Stock Trading หน้าจอแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลัง

• Deposit / Withdraw หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน

• Dividend History หน้าจอแสดงประวัติเงินปันผลที่ได้รับ

• Monthly Interest หน้าจอแสดงรายการดอกเบี้ยย้อนหลัง

• Stock Transfer หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน/โอน หลักทรัพย์
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• จัดหน้าจอตามสไตล์การลงทุนได้ด้วย My Tab/ New Tab หน้าจอว่าง ส าหรับนักลงทุนที่
ต้องการจัดหน้า Feature การใช้งาน สามารถเพิ่มได้ท่ีผ่านปุ่ม Add Screens                                 
ซึ่งสามารถเพิ่มหนา้จอได้ดังนี้

รวมหน้าจอ (Screens)

7. จัดหนา้เทรด
จัดหนา้เทรดไดเ้องตามตอ้งการ ในแบบทีใ่ช่ตวัคณุ

รวมหน้าจอ (Screens)
• Market Movement ดูภาพรวม พร้อมดูการเคลื่อนไหวของหุ้นทั้งตลาด

• Scan สแกนหาหุ้นแบบ Real-time 

• Chart ดูกราฟแนวโน้ม พร้อมวิเคราะห์ด้วย Indicator ต่างๆ

• Order หน้อจอส่งค าสั่งซื้อ/ขาย ครบทุกประเภท

• Portfolio สรุปก าไร-ขาดทุน และอื่นๆ เช่น เงินปันผล, ดอกเบี้ยรับ, ประวัติ
การฝาก-ถอน เป็นต้น

• Guru  Template หน้าจอส าเร็จรูปจาก 4 กูรู ดัง 
10



• คุณพืช Money Hero
เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาหาหุน้เอง พร้อมหน้าส่งค าสั่ง ที่เน้นความเร็ว

• โค้ชพี่ป๊อบ
เหมาะกับผู้ที่ใช้การเทรดแนว Technical เน้นท าการบ้านและหาหุ้นเอง

• ม้าเฉียว  ดูหุ้น ฯ
เหมาะกับใช้วิเคราะห์ภาพรวมตลาด หาหุ้นตามแนวโน้มและโซนกลับตัว

• iSalaryman
เหมาะกับคนเทรดส้ันด้วยกราฟเทคนิคอล

หน้าส าเร็จรูป 4 กูรูดัง

8. Guru Template 
สุดพิเศษ  หน้าจอส าเรจ็รปูจาก 4 กูรู ดัง ม้าเฉยีวดูหุน้, โค้ชพีป่อ๊บ, คุณพชื Money 
Hero, iSalaryman
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หน้าค าสัง่ 1 : หน้าค าส่ังนี้จัดท าเพื่อ การเคาะซื้อ/ขาย ได้รวดเร็วเหนือใคร

หน้าค าสัง่ 2 : การส่งค าสั่งเป็นการดู Stock Ticker หุ้นที่สนใจ พร้อมส่งค าสั่งอย่างรวดเร็ว และ
สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ได้ในคลิกเดียว

1. คุณพืช Money Hero
เหมาะกับนกัลงทนุที่ไมม่ีเวลาหาหุน้เอง พร้อมหน้าสง่ค าสัง่ ที่เน้นความเรว็

12

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/BAQnry4kSHY


กราฟหุน้ 3 Timeframe ในจอเดียว : ติดตามหุ้นจาก Real-Time Scan และใช้ Ichimoku
ดูกราฟ 3 Timeframe ในหน้าจอเดียว 

หน้าสง่ค าสัง่ : ติดตามหุ้นแบบหาความสัมพนัธข์้าม Timeframe  สามารถเพิ่มหน้าจอ Favorite, 
Bid-Offer, ดูกราฟ 2 Timeframe เพื่อความสะดวกในการติดตามหุ้น  พร้อมส่งค าสั่ง

2.โคช้พี่ปอ๊บ 
เหมาะกับผูท้ี่ใชก้ารเทรดแนว Technical เน้นท าการบ้านและหาหุน้เอง
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https://youtu.be/tPAso91K5o8


หน้าจอพรอ้มเทรด สไตล์ม้าเฉยีว ดูหุ้นฯ
ใช้ส าหรับดูภาพรวมตลาด และหุ้นเด่นที่ท าราคา New High พร้อมหน้าจอส่งค าสั่งและกราฟ
แสดง 3 เครื่องมือบอกทิศทางหุน้
• ความแข็งแรงของเทรน (Hero  Strong  Trend)
• แนวรับต้าน  (Volume by Price)
• การพยากรณ์ในอนาคต ( Hero  Sequential)

3. ม้าเฉียว  ดูหุ้นฯ 
เหมาะกับใชว้เิคราะหภ์าพรวมตลาด หาหุน้ตามแนวโนม้และโซนกลบัตวั
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https://youtu.be/j6ltbhRHnoE


กราฟหุน้ : กราฟหุ้นง่าย ใช้ดูเทรนด์ด้วย MACD+RSI พร้อมบอกแนวรับต้าน  ด้วยเครื่องมือ
พิเศษสุดจาก Volume by Price

เฝ้าหุน้ทีส่นใจ + ส่งค าสั่งไว : เฝ้าหุ้นที่สนใจด้วย Favorite พร้อมสแกนหุ้นด้วย Hero Real-
Time Pick และติดตามกราฟหุ้นได้พร้อมกัน 2 ตัว พร้อมส่งค าสั่งได้ทันที

4. iSalaryman
เหมาะกับคนเทรดสัน้ดว้ยกราฟเทคนคิอล
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https://youtu.be/Yq6j_j_Os0o


ส่วนที่ 2

รวมหน้าจอ (Screens)
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หมวดที่ 1

Market Movement
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Market Map

บอกความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ทั้งตลาดแบบ Real-time เพื่อดูถึงความผิดปกติของตลาด            
ณ ปัจจุบัน โดยสามารถแยกได้ด้วยระดับสี บอกความเคลื่อนไหวภาวะอารมณ์ของตลาด

ส่วนแสดง Market Map และตารางข้อมูล
• Market Map จะแสดงตามรูปแบบที่เลือก แสดงชื่อและพื้นที่ของ Industry/Sector/Stock 

โดยเรียงจากมากไปน้อย, จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 

• เลือกแสดงข้อมูลได้ 3 มุมมอง
• Value แสดงข้อมูลตาม Value เรียงจากมากไปน้อย
• Volume แสดงข้อมูลตาม Volume เรียงจากมากไปน้อย
• Mkt.Cap แสดงข้อมูลตาม Mkt.Cap เรียงจากมากไปน้อย

• สีพื้นหลัง = %Change (สีเขียว-เพิ่มขึ้น, สีแดง-ลดลง, สีเหลือง-ไม่เปล่ียนแปลง)

เลือกประเภทตลาด

ปรับการแสดงข้อมูลดูภาพรวม                   
การเปลี่ยนแปลงตามกลุ่ม

เลือกกลุ่มอุตสาหกรรม / กลุ่มธุรกิจ ต้ังค่าการแสดงข้อมูล
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https://youtu.be/GucQTCelq6E


กดปุ่ม             ส าหรับก าหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขที่ต้องการ   

• สามารถปรับความสว่าง/ทึบของสีได้ โดยการเปลี่ยนช่วงของเปอร์เซ็นต์

• สามารถเลือกสีที่ใช้บน Market Map ได้

• แสดงหลักทรัพย์ Top 5 Gainer/Loser ได้

ตัวอย่างการแสดงหลักทรัพย์ Top 5 Gainer

การตั้งค่าการแสดงข้อมูล Market Map
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Most  Active 

บอกอันดับความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อ-ขายสูงสุด แบบ Real-Time แสดงถึง
ความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น ณ ช่วงเวลานั้น  หรือมองหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผิดปกติเมื่อเทียบกับอันดับของวันก่อนหน้า 

เลือกประเภทตลาด เลือกประเภทการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวสูงสุด

เลือกอุตสาหกรรม เลือก
ประเภท

หลักทรัพย์

เลือก
ปริมาณ

การซื้อ-ขาย

เลือกระดับราคา เลือกมูลค่าการซื้อ-ขาย

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Most Active 
• เลือกประเภทของตลาด : สามารถเลือกตลาดที่ต้องการทั้ง SET/ SET50/ SET100/ 

SETHD และ MAI หรือ ALL เป็นการเลือกทุกตลาด

• เลือกการแสดงข้อมูลที่มีการเคล่ือนไหวสูงที่สุด 
• Value มูลค่าการซื้อ-ขายสูงสุด
• Volume ปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด 
• %Turnover อัตรามูลค่าการซื้อ-ขาย หมุนเวียนสูงสุด 

• เลือกหมวดอุตสาหกรรม : สามารถก าหนดเลือกหมวดหมูอุ่ตสาหกรรมทีต่้องการ 
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https://youtu.be/c0Dv0jXEXiM


• เลือกประเภทของหลักทรัพย์
• Common เลือกเฉพาะหุ้นสามัญ
• Warrant เลือกเฉพาะ warrant
• DW เลือกเฉพาะ DW
• Foreign เลือกเฉพาะ Foreign
• ETF เลือกเฉพาะ ETF 

• เลือกปริมาณการซื้อ-ขาย : ก าหนดเลือกปริมาณการซื้อ-ขาย ที่ต้องการ

• เลือกระดับราคา : ก าหนดเลือกระดับราคาของหุ้นสามัญ

• เลือกมูลค่าการซื้อ-ขาย : ก าหนดเลือกมูลค่าการซื้อ-ขาย ที่ต้องการ

อธิบายความหมายของค าในหน้า Most Active

Column ค าอธบิาย

NO อันดับหลักทรัพย์ของวันนี้

Prev# อันดับหลักทรัพย์ของวันก่อนหน้า 

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Last ราคาซื้อ-ขายล่าสุดของหลักทรัพย์

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ-ขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume ปริมาณการซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

%Prev Vol ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณการซื้อขายของเมื่อวาน
(Volume / Previous Volume) x 100 

%Turnover อัตรามูลค่าการซื้อ-ขาย ของหลักทรัพย์ที่มีการหมุนเวียนสูงสุด

Value (M) มูลค่าการซื้อ-ขาย ณ ขณะนั้น (หน่วย: ล้านบาท)

%MKT อัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์แต่ละตัว เทียบกับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด

%Strength ปริมาณซื้อทั้งหมด เทียบกับปริมาณขายทั้งหมด 

21



Top Gain / Loss 

บอกอันดับหลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุดแบบ Real-Time เมื่อ
เทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Top Gain/ Loss 
• เลือกประเภทของตลาด : สามารถเลือกตลาดที่ต้องการได้ทั้ง SET/ SET50/ SET100/ 

SETHD และ MAI หรือ ALL เป็นการเลือกตลาดทั้งหมด

• เลือกข้อมูลราคาที่เปล่ียนแปลง
• %Up อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้น
• Up การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้น 
• Unchange ราคาซื้อ-ขายของหลักทรัพย์ไม่เปล่ียนแปลง
• %Down อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ลดลง
• Down การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ-ขาย ลดลง

• หากติ๊กถูกเลือกช่อง    Include  Ceil/ Floor  แสดงรายการหลักทรัพย์ซื้อ-ขาย สูงสุด
และต ่าสุด แต่ละวัน

เลือกประเภทตลาด เลือกข้อมูลราคาที่เปลี่ยนแปลง

เลือกหมวด
อุตสาหกรรม

เลือกประเภท
หลักทรัพย์

เลือกปริมาณซื้อ-ขาย เลือกระดับราคา

เลือกมูลค่าซื้อ-ขาย
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• เลือกหมวดอุตสาหกรรม : สามารถก าหนดเลือกหมวดหมูอุ่ตสาหกรรมทีต่้องการ 

• เลือกประเภทของหลักทรัพย์
• Common เลือกเฉพาะหุ้นสามัญ
• Warrant เลือกเฉพาะ warrant
• DW เลือกเฉพาะ DW
• Foreign เลือกเฉพาะ Foreign
• ETF เลือกเฉพาะ ETF

• เลือกปริมาณการซื้อ-ขาย : ก าหนดเลือกปริมาณการซื้อ-ขายท่ีต้องการ 

• เลือกระดับราคา : ก าหนดเลือกระดับราคาของหุ้นสามัญ

• เลือกมูลค่าการซื้อ-ขาย : ก าหนดเลือกมูลค่าการซื้อ-ขาย ที่ต้องการ

อธิบายความหมายของค าในหน้า Top Gain/ Loss

Column ค าอธบิาย
No อันดับหลักทรัพย์ของวันนี้

Flags เครื่องหมายที่แสดงสถานะของหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Last ราคาซื้อ-ขายล่าสุดของหลักทรัพย์

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ-ขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Total 5 Bid Vol ปริมาณการเสนอซื้อ 5 อันดับ ดีที่สุด

Total 5 Offer Vol ปริมาณการเสนอขาย 5 อันดับ ดีที่สุด 

Volume ปริมาณการซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Value (M) มูลค่าการซื้อ-ขาย (หน่วย : ล้านบาท)

%Strength ปริมาณซื้อทั้งหมด เทียบกับปริมาณขายทั้งหมด

Day(s) จ านวนวัน ที่ราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง ต่อเนื่องติดกัน
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Ticker

แสดงข้อมูลรายการจับคู่ซื้อ-ขาย ของหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในตลาด สามารถกรองเงื่อนไขได้
หลากหลายรูปแบบ  ท าให้เห็นความเคลื่อนไหวของราคาได้ตามตอ้งการ

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Ticker
• เลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล

• Market รายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ทั้งตลาด
• Portfolio รายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ในพอร์ต
• Favorite รายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ที่สนใจ
• Event รายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ตามหมวดหมู่เหตุการณ์ส าคัญ

• เลือกแสดงรายการซื้อ-ขาย 
• By Tick แสดงรายการซื้อ-ขายที่จับคู่กันทกุ Transaction
• By Sum รวมรายการซื้อ-ขาย ของหลักทรัพย์เดียวกัน

เลือกแสดงรายการซื้อขาย เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงเลือกรูปแบบแสดงข้อมูล
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การตั้งค่าการแสดงข้อมูล Ticker

เลือกแสดงข้อมูลจาก Order ที่มีการจบัคู่

เลือกยกเว้นแสดงข้อมูลหลักทรัพย์
บางประเภท / ยกเว้นหลักทรัพย์รายตัว

เลือกเงื่อนไขการกรองข้อมูล

เลือกประเภทตลาด

• Volume and Value กรองข้อมูลได้ 4 รูปแบบ

• Volume and Value แสดงข้อมูลที่มี Volume และ Value ตามที่ก าหนด

• Volume or Value แสดงข้อมูลที่มี Volume หรือ Value ตามที่ก าหนด

• Volume only แสดงเฉพาะข้อมูลที่มี Volume ตามที่ก าหนด

• Value only แสดงเฉพาะข้อมูลที่มี Value ตามที่ก าหนด

• Last : เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลหุ้นที่ราคา Last อยู่ระหว่างค่าที่ก าหนด

• %Chg : เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลหุ้นที่%Chg อยู่ระหว่างค่าที่ก าหนด

• Market Cap : เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลหุ้นที่Market Cap อยู่ในช่วงที่ก าหนด

• Capital : เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลหุ้นที่ Capital อยู่ในช่วงที่ก าหนด (Listed Share x Par)

• แตะ           ส าหรับก าหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขที่ตอ้งการ
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อธิบายความหมายของค าในหนา้ Ticker

Column ค าอธบิาย

Time เวลาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

B/S แสดงรายการหลักทรัพย์จับคู่ ฝั่งซื้อ (B) / ฝั่งขาย (S)

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Last ราคาซื้อ-ขาย ของหลักทรัพย์ล่าสุด

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง Bid / Offer
ส่วนที่ 1 : แสดงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

• %Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลด เทียบกับราคาปิดวันก่อน

• Status แสดงสถานะของตลาดหลักทรัพย์
• Pre-Open 1   ก่อนเปิดตลาดภาคเช้า
• Open 1 เปิดตลาดภาคเช้า
• Intermission ตลาดพักการซื้อ-ขาย (12.30 – 13.59 น.)
• Pre-Open 2 ก่อนเปิดตลาดภาคบ่าย
• Open 2 เปิดตลาดภาคบ่าย
• Off-Hour Trading ตลาดปิดการซื้อ-ขาย

Bid / Offer 

แสดงข้อมูลราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย 5 อันดับ ของหลักทรัพย์แบบละเอียด 

ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมูล
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• ส่วนที่ 2 : แสดงข้อมูลด้านราคา 
• Prior ราคาปิดของวันก่อนหนา้
• Avg. ราคาเฉลี่ยระหว่างวัน 
• Volume ปริมาณ ซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)
• Value มูลค่า ซื้อ-ขาย (หน่วย : ล้านบาท)
• High ราคาสูงสุดของวันนี้
• Low ราคาต ่าสุดของวันนี้
• Ceil ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ในวัน
• Floor ราคาต ่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
• Proj Price ราคาที่คาดว่าจะเปิด
• Proj Vol. ปริมาณ ซื้อ-ขาย ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น ณ เวลาเปิด
• Open1 ราคาเปิดรอบเช้า
• Open2 ราคาเปิดรอบบ่าย

• ส่วนที่ 3 : แสดงราคา เสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับแรกของหลักทรัพย์
• BID ราคาเสนอซื้อ
• OFFER ราคาเสนอขาย
• VOLUME ปริมาณเสนอราคาหลักทรัพย์ ฝั่งซื้อ/ ฝั่งขาย
• INCREASE การเคลื่อนไหวของจ านวนหลักทรัพย์ที่เพิม่เข้ามา
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง Favorite
• กด             เพื่อเลือกดูหลักทรัพย์ที่ตอ้งการ

Favorite

แสดงรายละเอียดข้อมูลเรียลไทม์ของหลักทรัพย์ที่เราสนใจ

29

คลิปใช้งาน

เลือกดูราคาที่คาดว่าจะเปิด
เลือกกลุ่มของ Favorite

ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มใน 
Favorite

https://youtu.be/RE-YHyirwmo


• เลือกดูกลุม่ของ Favorite
• SET50 ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก
• SET100 ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก
• SETHD ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปนัผลสูงสุด 30 อันดับแรก
• sSET ดัชนรีาคาหลักทรัพย์อยู่นอก SET50, SET100 แต่มีสภาพคล่อง

ในการซื้อขายสม ่าเสมอ
• SETCLMV ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV
• SETTHSI ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ของบริษัททีม่ีการด าเนินธรุกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมี

ขนาดและสภาพคล่องตามเณณฑ์ที่ก าหนด
• SETWB ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ที่ค านวณจากบริษทัจดทะเบียน 7 หมวดธุรกิจ

ที่มีผลต่อ GDP ของประเทศไทย
• Industry (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมของตลาด SET
• Industry (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมของตลาด 
• Sector กลุ่มธุรกิจ
• Portfolio แสดงรายช่ือหลักทรัพย์ในพอร์ต
• Active List หุ้นที่ได้รับความสนใจแยกตามหมวดหมู่
• Theme Group หุ้นที่แยกตามกลยุทธ์การลงทุน

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Favorite

Column ค าอธบิาย

Flags เวลาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Bid Vol แสดงรายการหลักทรัพย์จับคู่ ฝั่งซื้อ (B) / ฝั่งขาย (S)

Bid ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Offer ราคาซื้อ-ขาย ของหลักทรัพย์ล่าสุด

Offer Value การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน
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Column ค าอธบิาย

Proj. Price ราคาที่คาดว่าจะเปิด

Proj. Chg ราคาที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง

%Proj.Chg เปอร์เซ็นต์ราคาที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง

Proj.Vol จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะจับคู่ซื้อ/ขาย ณ ราคาเปิด

เลือกดูราคาที่คาดว่าจะเปิด

• กด                                       เพื่อเลือกราคาที่คาดว่าจะเปิดของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม 
Favorite

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Projected Price
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง Top Impact Index Analysis
• เลือกประเภทของตลาด : สามารถเลือกตลาดที่ต้องการได้ทั้ง SET/ SET50/ 

SET100/ SETHD และ MAI หรือ ALL เป็นการเลือกตลาดทั้งหมด

Top  Impact  Index  Analysis 

จัดอันดับหลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของตลาด ทั้งด้านบวกและลบ 
แบบ Real-Time

เลือกประเภทตลาด เลือกประเภทของ Impact

ทราบถึงตลาด ณ ปัจจุบัน 
เป็นบวกหรือลบ

ปริมาณหลักทรัพย์  ณ 
ปัจจุบัน
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https://youtu.be/vd86_Bwi6pE


Column ค าอธบิาย

No อันดับหลักทรัพย์ของวันนี้

Flags เครื่องหมายที่แสดงสถานะของหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Impact ปริมาณ ซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Last ราคาซื้อ-ขาย ล่าสุดของหลักทรัพย์

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume ปริมาณ ซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Top Impact Index Analysis  

• เลือกประเภทของ Impact 
• All หลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบท าให้ตลาดเป็นบวกและลบ
• Gain หลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบท าให้ตลาดเป็นบวก
• Loss หลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบท าให้ตลาดเป็นลบ 
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Quote Plus

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Quote Plus
ส่วนที่ 1 : แสดงข้อมูลด้านราคา

• 200D High ราคาสูงสุดในรอบ 200 วันที่ผ่านมา
• 200D Low ราคาต ่าสุดในรอบ 200 วันที่ผ่านมา
• P/E อัตราส่วนราคาต่อก าไรของหุ้น
• Mkt.Cap(M) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
• Proj. Vol ปริมาณการจับคู่ ที่คาดว่าจะเปิด
• P/BV อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี
• Listed Share จ านวนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน 
• Buy Vol. ปริมาณการซื้อทั้งหมด
• Div Yield อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
• EPS ก าไรต่อหุ้น
• Sell Vol. ปริมาณการขายทั้งหมด

ชื่อหลักทรัพยท์ี่ต้องการดูข้อมูล

ดูข้อมูลหุ้น พร้อมความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ 
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https://youtu.be/uPy8BmAvHHY


Stock Ticker
Mini Order

Historical Price

Top Gain/Loss

Finansia  Scanner

Technical Chart

Most Active 
Merket News

ส่วนที่ 2 : แสดงราคา เสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับของหลักทรัพย์
• BID ราคาเสนอซื้อ
• OFFER ราคาเสนอขาย
• VOLUME ปริมาณเสนอราคาหลักทรัพย์ ฝั่งซื้อ/ ฝั่งขาย
• INCREASE การเคล่ือนไหวของจ านวนหลักทรัพย์ที่เพิ่มเข้ามา

ส่วนที่ 3 : แสดงข้อมูล  Stock Info. 
• Prior ราคาปิดของวันก่อนหน้า
• High ราคาสูงสุดของวันนี้
• Low ราคาต ่าสุดของวันนี้
• Average ราคาเฉล่ียระหว่างวัน
• Open1 ราคาเปิดรอบเช้า
• Open2 ราคาเปิดรอบบ่าย
• Ceil ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ในวัน
• Floor ราคาต ่าสุดที่สามารถซื้อขายได้ในวัน
• Avg5D เฉล่ียราคาปิดย้อนหลัง 5 วัน
• Div Yield อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
• P/E อัตราส่วนราคาต่อก าไรของหุ้น
• P/BV อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
• Impact Index (SET) จ านวนจุดที่หลักทรัพย์ส่งผลกระทบต่อดัชนี

ส่วนที่ 4   :  แสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายของแต่ละระดับราคา ที่เกิดขึ้นภายในวัน 
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ส่วนที่ 5  :  แสดงแถบข้อมูลเพิ่มเติม
IAA
แสดงข้อมูลความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ( IAA Consensus)

Trend 
แสดงการวิเคราะห์แนวโน้มของหลักทรัพย์)
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Chart
แสดงข้อมูลราคาของหลักทรัพย์ในแต่ละวันในรูปแบบของกราฟ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลเป็น
รายวัน รายนาที 

Pivot cal.
แสดงข้อมูลแนวรับ แนวต้าน ตามสูตรต่างๆ
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Volume by price
แสดงข้อมูลปริมาณการซื้อ/ขายของแต่ละระดับราคา ที่เกิดขึ้นภายในวัน 

Projected
แสดงข้อมูลราคาที่คาดว่าจะเปิดของหลักทรัพย์ 
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Matched
แสดงการจับคู่ซื้อ/ขาย ของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ

Daily
แสดงข้อมูลย้อนหลังของหลักทรัพย์รายวัน 
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Investor
แสดงข้อมูลการซื้อ/ขาย ของนักลงทุน 4 ประเภท 
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง Trading Summary By Price / Chart
• เลือกรายช่ือหลักทรัพย์

• เลือกแสดงรูปแบบที่ต้องการ 
• Table เลือกการแสดงหน้าจอแบบตารางข้อมูล
• Chart เลือกการแสดงหน้าจอแบบกราฟ

Trading Summary By Price / Chart

สรุปรายการซื้อขายของหลักทรัพย์รายตัวแยกตามราคาซือ้ขายที่เกดิขึ้นภายในวัน โดยสามารถ
เลือกดูได้ทั้งรูปแบบตารางข้อมูลและกราฟ ซึ่งสามารถดูข้อมูลทั้งหมดในหนา้จอเดียวกันได้

เลือกรายชื่อหลักทรัพย์ เลือกแสดงรูปแบบท่ีต้องการ
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https://youtu.be/hbSkaawCz1M


ส่วนที่ 1 : การแสดงข้อมูล
• Last ราคาล่าสุด
• High / Low ราคาสูงสุด / ต ่าสุด ของวัน
• Open1 ราคาเปิดช่วงเช้า
• Open2 ราคาเปิดช่วงบ่าย
• Open1 Vol ปริมาณการจับคู่ของราคาเปิดช่วงเช้า
• Open2 Vol ปริมาณการจับคู่ของราคาเปิดช่วงบ่าย
• Close Vol ปริมาณการจับคู่ของราคาปิด
• Total Volume ปริมาณทั้งหมด
• Total Buy Volume ปริมาณการซื้อทั้งหมด
• Total Sell Volume ปริมาณการขายทั้งหมด

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Trading Summary By Price / Chart

Column ค าอธบิาย

Price ราคาที่เกิดการจับคู่ซ้ือ-ขาย

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

%Match เปอร์เซ็นการจับคู่เทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ณ ขณะนั้น

Buy Volume ปริมาณการซื้อหลักทรัพย์

Sell Volume ปริมาณการขายหลักทรัพย์
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง HISTORICAL PRICE 
• เลือก               เพื่อแสดงกราฟรายวันของหลักทรัพย์ 

• เลือก แสดงรายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ 

• 200D High ราคาสูงสุดและต ่าสุดในรอบ 200 วัน ที่ผ่านมา
• YTD  High ราคาสูงสุดและต ่าสุดในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

Historical Price 

แสดงข้อมูลหลักทรัพย์รายตัวย้อนหลังตั้งแต่อดีต-ปจัจุบนั  สามารถทราบถึงเปอร์เซน็ตก์าร
เปล่ียนแปลงของราคาที่ส าคัญในหน้าเดียว

ชื่อหลักทรัพยท์ี่ต้องการดขู้อมูล

ราคาต ่าสุดของปีล่าสุด

ราคาสูงสุดของปีล่าสุด

ต้ังค่าเง่ือนไขข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มรูปแบบกราฟหลักทรัพย์

เลือกแสดงข้อมูล
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https://youtu.be/M2HUWd327cE


แก้ไขข้อมูลที่ต้องการแสดง

• แตะ           ส าหรับก าหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขที่ตอ้งการ

ส่วนที่ 1 Detailed information
• Show High/Low Date : เป็นการเลือกแสดงผลข้อมูลราคาสูงสุดและราคาต ่าสุด ในรอบ

200 วันย้อนหลัง

• Fix Row of Selected Date : เป็นการเลือก Fix ข้อมูลแถวบนสุดให้แสดงข้อมูล

Historical Price ของวันปัจจุบันเสมอ

Show High/Low Date 

Fix Row of Selected Date
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Column ค าอธบิาย

Date วัน เดือน ปี 

Flags เครื่องหมายที่แสดงสถานะของหลักทรัพย์

Open ราคาเปิด

High ราคาสูงสุดระหว่างวัน

Low ราคาต ่าสุดระหว่างวัน

Close ราคาปิด

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Average ราคาเฉลี่ยระหว่างวัน

Value (M) มูลค่า ซ้ือ-ขาย (หน่วย : ล้านบาท)

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

ส่วนที่ 2
เป็นการเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมลูรูปแบบต่างๆ โดยมีให้เลือกทั้ง Easy  Standard และ 
Advance โดยจะแสดงผลข้อมูลเยอะขึ้นตามล าดับและนักลงทุนยังสามารถก าหนดรูปแบบ
การแสดงผลได้เองโดยเลือก Edit และเลือกหัวของข้อมูลที่ต้องการน ามาแสดงผล เช่น Last, 
%BuyVol, %Foreign Avail

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Historical Price
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง 2 Windows Stock Info
• Invest : แสดงมูลค่าการซื้อ/ขายของนักลงทุนแต่ละประเภทย้อนหลัง 1 วันท าการ

• Institute นักลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ
• Prop Trade นักลงทุนประเภทบัญชีบริษทัหลักทรัพย์
• Foreign นักลงทุนต่างประเทศ
• Local นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
• Total รวมมูลค่าซื้อ/ขายของนักลงทุนทกุประเภท

• News : แสดงข้อมูลข่าวของหลักทรัพย์ที่เลือก และเป็นหัวข้อเดียวที่แสดงข้อมูลเต็ม
หน้าจอ  จึงดูข้อมูลได้เพียง 1 ส่วนเท่านั้น

2 Windows Stock Info

แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหลักทรัพย์รายตัวครบจบทั้ง งบการเงิน ข่าว และกราฟได้ใน
หน้าเดียว ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน

เพิ่มการแสดงหน้าจอข้อมูลชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมูล

ประเภทข้อมูล

ส่วนแสดงข้อมูล
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• Financial : แสดงอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์ที่เลือก โดยแสดงข้อมูลของปี
ล่าสุด และ ไตรมาสล่าสุด

• Detail : แสดงข้อมูลพื้นฐานของหลักทรัพย์ (Fundamental) เช่น ข้อมูล Market Capital 
, PAR, Dividend yield เป็นต้น

• Matched : แสดงข้อมูลการซื้อ/ขาย ทั้งปริมาณหุ้น และราคาที่จับคู่กัน ระหว่างผู้เสนอซื้อ 
และผู้เสนอขาย แบบ Real Time

• Chart : แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมแิท่ง

• Daily : แสดงข้อมูลการซื้อ/ขาย เป็นรายวัน มีรายละเอียด ดังนี้

• กด           เพื่อเพิ่มหนา้จอแสดงข้อมูล ท าให้เกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูล ของ
หลักทรัพย์หลายตัวพร้อมกัน

Column ค าอธบิาย

Date วันที่ (แสดงเฉพาะวันท างาน)

Last ราคาซื้อขายล่าสุด(หากเป็นวันปัจจุบัน) หรือราคาปิด(หากเป็นวันที่ย้อนหลัง)

Change การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume Foreign Avail
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
ปริมาณการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติคงเหลือที่สามารถซื้อขายได้
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ส่วนการตัง้คา่การแสดง Market News
• เลือกหมวดข่าวที่ต้องการ : 

• All News ข้อมูลข่าวทั้งหมด
• SET News ข้อมูลข่าวจากทางตลาดหลักทรัพย์
• Research News ข้อมูลข่าวจากทางนักวิเคราะห์
• InfoQuest News ข้อมูลข่าวจากส านักงานข่าวอินโฟเควสต์
• Breaking News ข้อมูลข่าวด่วนที่น่าสนใจ
• Saved News ข้อมูลข่าวที่บันทึก

• กด               เพื่อบันทึกข่าวที่ตอ้งการ

Market News

แสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวสารจากตลาด
หลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดขู้อมูล เลือกวันที่ข่าว

รายละเอียดของข่าว

หัวข้อข่าว

เปลี่ยนภาษา

ใส่ Ketword เพื่อค้นหาข่าว

เลือกหลักทรัพย์

จากรายการโปรด

เลือกหมวดข่าวที่ต้องการ
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Stock Ticker

แสดงข้อมูลการซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์รายตัวแบบ Real-Time

เลือกรายชื่อหลักทรัพย์ เลือกแสดงรูปแบบท่ีต้องการ เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการใหแ้สดง

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Stock Ticker
• เลือกรายช่ือหลักทรัพย์

• ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการ
• เลือกให้แสดงแบบ Real-time หรือหยุด

• เลือกแสดงรูปแบบที่ต้องการ 
• By Tick แสดงรายการซื้อ-ขายที่จับคู่กันทกุ transaction
• By Sum แสดงรายการซื้อ-ขายรวมที่จับคู่กันในช่วงราคาเดียวกัน และ

ต่อเนื่องกัน
• By Sum+Time รวมรายการซื้อ-ขายที่จับคู่กันในช่วงราคาเดียวกัน เป็นรายการ

ที่ต่อเนื่องกัน โดยจะแสดงเป็นรายการเดียวและแสดงช่วง
ระยะเวลาที่เกิด transaction
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• เลือกเงื่อนไขที่ต้องการให้แสดง  

• Volume ≥ แสดงรายการตามปริมาณการจับคู่ที่ก าหนด

• Stock Value ≥ แสดงรายการตามมูลค่าการจับคู่ที่ก าหนด

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Stock Ticker

Column ค าอธบิาย

Time เวลาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

B/S แสดงรายการหลักทรัพยจ์ับคู่ ฝั่งซื้อ (B) / ฝั่งขาย (S)

Price ราคาที่เกิดการจับคู่ซื้อ-ขาย

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

%Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ-ขาย ล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)
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หมวดที่ 2

Scan
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HERO Real-time Pick

ส่วนการตั้งค่าการแสดง HERO Real-time Pick
• เลือก Today : สามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะวันนี้ หรือ เลือก History เพื่อดูข้อมลูย้อนหลัง

ในอดีต

• เลือกประเภทหลักทรัพย์ได้
• All Type เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภท
• Common เลือกเฉพาะหุ้นสามัญ
• DW เลือกเฉพาะ DW
• Foreign เลือกเฉพาะ Foreign
• Exclude Warrant เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Warrant
• Exclude DW เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น DW
• Exclude Foreign เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Foreign

เป็นการหาหุ้นเทรดเร็ว เล่นสั้น รวดเร็วทันใจแบบ Real-time บอกจุดเข้า (Signal Price), บอก
จุดขาย (Target Price) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ซึ่งสามารถเทรดตามสัญญาณได้ง่าย 
และสามารถกลับไปดูสถิติย้อนหลังได้ด้วย ช่วยหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นและมีสภาพคล่อง 
ไมเ่ก่งกราฟก็เทรดตามได้

เลือกการแสดงข้อมูล

เลือกประเภทหลักทรัพย์
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Column ค าอธบิาย

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Last ราคาที่ซื้อขายล่าสุด

Signal price ราคาที่แนะน าซื้อ

Target price ราคาที่แนะน าขาย

Stop loss ราคาตัดขาดทุน

Volume ปริมาณการซื้อขาย (หน่วย : หุ้น)

Value มูลค่าการซื้อขาย (หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนแสดง HERO Real-time Pick และตารางข้อมูล 
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New High / Low

ส่วนการตั้งค่าการแสดง New High / Low
• เลือกแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ : แสดงข้อมูลตามประเภทตลาด ได้แก่ SET, MAI , ทั้งหมด

• เลือกประเภทหลักทรัพย์ได้
• All Type เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภท
• Common เลือกเฉพาะหุ้นสามัญ
• DW เลือกเฉพาะ DW
• Foreign เลือกเฉพาะ Foreign
• Exclude Warrant เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Warrant
• Exclude DW เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น DW
• Exclude Foreign เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Foreign

• เลือกแสดงข้อมูล : ก าหนดเลือก New High / Low

• เลือกช่วงเวลาที่สนใจ : ก าหนดเลือกช่วงเวลา 5 , 10, 25, 75, 200 หรือ ระบุจ านวนวันที่
ต้องการได้

เลือกประเภทตลาด เลือก New High / Low เลือกระยะเวลา

เลือกประเภทหลักทรัพย์ เลือกปริมาณการซื้อขาย

เลือกการแสดงผล

แสดงหลักทรัพย์ที่ท าราคา สูงสุด/ต ่าสุดใหม่ ในช่วงเวลาที่ก าหนดได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือก
ประเภทตลาด ประเภทของหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายได้อีกด้วย
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• เลือกปริมาณการซื้อขาย : ก าหนดเลือกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 1, 5, 10, 50, 100 ล้านหุ้น

• เลือกการแสดงผล
• High Low Base เป็นการน าค่า High/Low ของวันปัจจุบันมาเทียบกับค่า 

High/Low ย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
(นับรวมวันปัจจุบนั)

• Last Base เป็นการน าราคา Last ปัจจุบันมาเทียบกบัคา่ High/Low 
ย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ก าหนด (นับรวมวันปัจจุบนั)

• Include Ceil / Floor : เลือกแสดงหลักทรัพย์ที่มีราคาเท่ากับ Ceiling/Floor ด้วย

Column ค าอธบิาย

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Last ราคาที่ซื้อขายล่าสุด

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

% Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Volume ปริมาณการซื้อขาย (หน่วย : หุ้น)

Value(M) มูลค่าการซื้อขาย ณ ขณะนั้น (หน่วย: ล้านบาท)

%Prev Vol
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณการซื้อขายของ
เมื่อวาน(Volume / Previous Volume) x 100 

Best Bid ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น

Best Offer ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น

200D high ราคาสูงสุดในรอบ 200 วัน

อธิบายความหมายของค าในหน้า New High / Low
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Volume Outperform

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Volume Outperform
• เลือกประเภทของตลาด : สามารถเลือกตลาดที่ต้องการได้ทั้ง SET / MAI หรือ ALL

• เลือกประเภทหลักทรัพย์ได้
• All Type เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภท
• Common เลือกเฉพาะหุ้นสามัญ
• DW เลือกเฉพาะ DW
• Foreign เลือกเฉพาะ Foreign
• Exclude Warrant เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Warrant
• Exclude DW เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น DW
• Exclude Foreign เลือกหลักทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น Foreign

• เลือกการแสดงผลข้อมูล
• Volume Up Volume การซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเทียบกบัช่วงเวลาที่เลือก
• %Volume Up % Volume การซื้อขายท่ีเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเวลาที่เลือก
• Volume Down Volume การซื้อขายที่ลดลงเทียบกับช่วงเวลาที่เลือก
• % Volume Down % Volume การซื้อขายที่ลดลงเทียบกับช่วงเวลาที่เลือก

เลือกประเภทตลาด เลือก Volume up / Down เลือกช่วงเวลา

เลือกประเภทหลักทรัพย์ เลือกปริมาณการซื้อขาย

เลือกช่วงราคา

แสดงรายการหลักทรัพย์ที่มี Volume การซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสามารถเทียบ Volume 
การซื้อขาย ณ ปัจจุบันกบั Volume การซื้อขายกับช่วงเวลาที่ก าหนดได้  (สามารถเลอืกได้ทั้ง
นาทีและวัน)
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Column ค าอธบิาย

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Last ราคาที่ซื้อขายล่าสุด

Change การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

% Chg อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน

Base Vol ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่เลือก 

Volume ปริมาณการซื้อขาย (หน่วย : หุ้น)

Vol up ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจาก Base (Volume - Base Volume)

%Vol up %การเปลี่ยนแปลง Volume เพิ่มขึ้น (Vol Up / Base Volume) x 100

Value มูลค่าการซื้อขาย (หน่วย:ล้านบาท)

• Price 10 – 24.99 Baht 
• Price 25 – 44.99 Baht
• Price 50 – 99.99 Baht
• Price 100 – 199.99 Baht
• Price ≥ 200 Baht

• เลือกปริมาณการซื้อขาย
• All Volume
• Volume ≥ 1,000,000
• Volume ≥ 5,000,000
• Volume ≥ 10,000,000
• Volume ≥ 50,000,000
• Volume ≥ 100,000,000

• เลือกช่วงเวลา
• Min เลือกช่วงเวลาที่จะเปรียบเทียบเป็น “ นาที ” ได้
• Day เลือกช่วงเวลาที่จะเปรียบเทียบเป็น “ วัน ” ได้

• เลือกช่วงราคา
• All price
• Price < 1 Baht
• Price 1 – 1.99 Baht
• Price 2 – 4.99 Baht 
• Price 5 – 9.99 Baht 

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Volume Outperform
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DIY Conditional Search

หน้าจอนี้เป็นการ Scanner เพื่อค้นหาหุน้ตามเงื่อนไขที่ลูกคา้ก าหนดได้เอง แบบ Real time 
โดยลูกค้าสามารถเลือก Scan ตามการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ และยังสามารถรวมเงื่อนไขและ
รูปแบบการวิเคราะห์ที่แตกต่างกนัเพือ่ใช้ Scan หาหุ้นให้สอดคล้องกับ Style ของแต่ละคน 

Setting การค้นหา

แสดงผลการ Scan

แสดงเง่ือนไขการค้นหา

ส่วนที่ 1 : แสดงเงื่อนไขการค้นหา
หน้าจอนี้ส าหรับแสดงเงื่อนไขในการค้นหา โดยแบ่งการแสดงผลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

• Condition เป็นเงื่อนไขที่มีในระบบโดยเรียงตามหมวดหมู่หรือตวัอักษร
• Recommend เป็นสูตรการค้นหาที่แนะน าจากทาง Finansia HERO
• User condition สูตรการค้นหาที่ผู้ใช้งานเป็นผูส้ร้างขึ้นมาเอง 
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การค้นหาเงื่อนไขที่ต้องการสามารถท าได้ดังนี้
• พิมพ์เงื่อนไขทีต่้องการคน้หาลงในช่องแว่นขยายตามภาพ เช่น ต้องการค้นหาเงื่อนไขจาก 

MACD ให้พิมพ์ MACD จากนั้นกด Enter 

• ระบบจะแสดงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ MACD เมื่อผู้ใช้งานคลิกซ้ายที่เงื่อนไข  
ระบบจะ High Light เพื่อแสดงต าแหน่งของเงื่อนไขนั้น

• กดคลิกซ้ายที่รูป     เพื่อดูเงื่อนไขที่อยู่ในหมวดหมู่

• คลิกซ้ายที่เงื่อนไขที่ต้องการเลือก
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ส่วนที่ 2 : Setting การค้นหา
• Filter  

• สามารถเลือกกรองหุ้นได้จากประเภท Industry ในตลาดและดัชนีต่างๆ คือ  SET / MAI /
SET50 / SET100 / SETHD / sSET / SETCLMV / SETTHSI และ SETWB 

• Exclusion Symbol : กรณีที่ไม่ต้องการให้ผลลัพธ์ของการค้นหามีหุ้นประเภท Warrant ,
Derivative Warrant , Foreign ติดมา ให้เลือก Filter ได้ในส่วนนี้

• Candle ก าหนดได้ว่าจะให้ผลลัพธ์การค้นหาเกิด ณ เวลานี้ หรือช่วงเวลาก่อนหน้า
• ก าหนด Timeframe เป็น Day และระบุ Candle = 0 หมายความว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

จะเกิดขึ้นภายในวัน 
• แต่หากระบุ Candles = 1 หมายความว่า ผลลัพธ์จากการค้นหาเกิดขึ้นเมื่อวาน

• Buy/Sell condition สามารถเลือกได้ว่า หากมีหุ้นที่ตรงกับเงื่อนไขเข้ามาใหม่ จะแสดงหน้าจอ 
Popup แจ้ง เพื่อท าการ Buy หรือ Sell หุ้นตัวนั้นทันที

• Add กดเพื่อเพิ่มเงื่อนไขที่ต้องการ

• Edit กดเพื่อแก้ไขเงื่อนไขของสูตรที่ต้องการ

• Formula ตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาเพิ่มเติมได้ โดยคลิกซ้ายที่ข้อความ and ในช่อง Formula เช่น
• A and B ค้นหาหุ้นจากเงื่อนไข A และ B
• A or B ค้นหาหุ้นจากเงื่อนไข A หรือ B

แสดงเง่ือนไขการค้นหา

บันทึกหุ้นไปยัง Favorite 

ลบเง่ือนไขท่ีไม่ต้องการส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3 : แสดงผลการ Scan
• Search ค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขที่ก าหนด

• New Formula ล้างเงื่อนไขต่างๆที่คงค้างหน้าจอ และเริ่มต้นตั้งเงื่อนไขใหม่

• Rename เปล่ียนชื่อสูตรการค้นหาที่ใช้อยู่

• Delete ลบสูตรการค้นหาที่ใช้อยู่

• Save บันทึกสูตรพร้อมตั้งชื่อ 

• Save As บันทึกเงื่อนไขในชื่อใหม่ โดยเงื่อนไขเดิมยังคงอยู่

• Reset สามารถ Reset ผลจากการค้นหา

• Real-Time Search สามารถค้นหาหุ้นจากเงื่อนไขที่เลือกแบบ Realtime ได้ โดยจะแสดงหน้าจอ
ที่จะท าการอัพเดทหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการค้นหาแบบ Realtime

• Technical Chart กด            เพื่อเปิดหน้าจอ Technical Chart ได้

• กดที่ Column ที่ต้องการเพื่อเรียงข้อมูลจาก มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก ได้

• Save Favorite กดเพื่อบันทึกหุ้นที่ค้นหาได้ไปยัง Favorite ที่ต้องการได้

กดเพื่อสร้าง Favorite
หน้าใหม่

กด Add All เพื่อเพิ่มหุ้นทั้งหมดที่ 
Scan ได้เข้าไปยัง Favorite ใหม่

กด OK
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หมวดที่ 3

Chart

62



Technical Chart
กราฟแสดงข้อมูลราคาพร้อมเครื่องมอืวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้งหลักทรัพย์ และดัชนี  เพื่อช่วยให้
การวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มราคาได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Technical Chart
• พิมพ์เปล่ียนช่ือย่อหลักทรัพย์ ที่ต้องการตรงช่อง  เช่น FSS, PTT,  AOT เป็นต้น

• หากต้องการดูกราฟดัชนีหลักทรัพย์ แนะน าพิมพ์จดุหน้าดัชนีหลักทรัพย์  
เช่น .SET  .SET50 เป็นต้น

ส่วนที่ 1 : แถบการตั้งค่ากราฟ
วิธีการเปลีย่นช่วงเวลาบนกราฟ
• D กราฟรายวัน
• W กราฟรายสัปดาห์
• M กราฟรายเดือน
• Y กราฟรายปี
• Min กราฟรายนาที  คลิกซ้ายที่ Min จะสามารถระบุรายนาทีที่ต้องการได้
• Tick กราฟรายติ๊ก คลิกซ้ายที่ Tick จะสามารถเลือกติ๊กที่ต้องการได้

ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูล

Mini-Quote

วางที่แท่งเทียนจะแสดงข้อมูลราคาของแท่งนัน้
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วิธีการยอ่และขยายกราฟ

• แสดงแท่งจ านวนแท่งเทียนบนกราฟ

• การย่อกราฟแนวนอน สามารถย้อนหลังตั้งแต่กราฟเริ่มเข้าตลาด 

• การขยายกราฟแนวนอน 

วิธีการเพิ่ม/ ลบ Indicator 
• การเพิ่ม

• Indicator กดปุ่ม เพิ่ม Indicator ที่ต้องการ
• Signal กดปุ่ม เพิ่มสัณญาณซื้อ-ขายตาม Indicator

• การลบ
• คลิกเลือกเส้น Indicator ที่ต้องการลบจากนัน้กดปุ่ม Delete

การเปลี่ยนรปูแบบของกราฟ
• คลิก          เลือก Chart Type  จากนั้นเลือกรูปแบบของกราฟทีต่้องการ

คลิกเลือกชื่อ Indicator ที่ต้องการลบ จากนัน้
กดปุ่ม Delete หรือลากออกนอกกราฟ

คลิก กากบาทเพื่อลบ Indicator
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การเปรยีบเทียบกราฟ
• เลือก Compare จากนั้นพิมพช์ื่อหลักทรัพย์ที่ตอ้งการเปรียบเทยีบ แล้วกด Enter 

ส่วนที่ 2 : แถบเครื่องมือ 

Column ค าอธบิาย
ตีเส้น Trend Line ได้แบบอิสระ

การตีเส้นแบบแนวนอน

การตีเส้นแบบแนวตั้ง

การตีเส้นแบบแนวตั้งและแนวนอน

การตีเส้นแบบคู่ขนาน

หมวดหมู่ Fibonacci  
• Fibonacci Projection
• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Time zones
• Fibonacci Arc
• Fibonacci Fanline
วาดรูปทรงเลขาคณิต หรือ เพิ่มข้อความ
• Pen
• Rectangle
• Circle
• Text
• Icon
นับจ านวนแท่งตามต้องการ พร้อมบอกวันที่ 

ลบเส้น Trend Line 

เพิ่มเมนูที่ชอบ

65



Mini-Quote
• แสดงราคาเสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับของหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ 3 : ตั้งค่าแถบเครื่องมือ 
• Chart frame  save การ save หน้า chart
• Chart frame save list เรียกหน้า chart ที่บันทึกเอาไว้
• Chart setting ตั้งค่าเพิ่มเติมส าหรับกราฟ
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Financial Chart

กราฟแสดงข้อมูลงบการเงินของหุน้  พร้อมงบดูแสดงสถานะทางการเงินของหุ้นรายตัว  

ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูล

เลือกประเภทกราฟงบการเงิน

เลือกประเภทกราฟแท่งเทียน

ส่วนการตัง้คา่การแสดง Financial Chart
• พิมพ์เปล่ียนช่ือย่อหลักทรัพย์ ที่ต้องการตรงช่อง  เช่น FSS, PTT,  AOT เป็นต้น

• หากต้องการดูกราฟดัชนีหลักทรัพย์ แนะน าพิมพ์จดุหน้าดัชนีหลักทรัพย์  
เช่น .SET  .SET50 เป็นต้น

ส่วนที่ 1 : แถบการตั้งค่ากราฟ
วิธีการเปลีย่นช่วงเวลาบนกราฟ
• M กราฟรายเดือน
• Q กราฟราย Quarterly
• Y กราฟรายปี

งบการเงนิ
• Quarterly กราฟงบการเงินราย Quarterly
• Yearly กราฟงบการเงินรายปี
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ส่วนที่ 2 : แถบเครื่องมือ 

Column ค าอธบิาย
ตีเส้น Trend Line ได้แบบอิสระ

การตีเส้นแบบแนวนอน

การตีเส้นแบบแนวตั้ง

การตีเส้นแบบแนวตั้งและแนวนอน

การตีเส้นแบบคู่ขนาน

หมวดหมู่ Fibonacci  
• Fibonacci Projection
• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Time zones
• Fibonacci Arc
• Fibonacci Fanline
วาดรูปทรงเลขาคณิต หรือ เพิ่มข้อความ
• Pen
• Rectangle
• Circle
• Text
• Icon
นับจ านวนแท่งตามต้องการ พร้อมบอกวันที่ 

ลบเส้น Trend Line 

เพิ่มแถบเมนู

ส่วนที่ 3 : ตั้งค่าแถบเครื่องมือ 
• Detail  data รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ
• Continuity query เพิ่มช่วงเวลาของข้อมูล
• Chart frame save/ view บันทึกและเรียกใช้งานกราฟทีบ่ันทึก
• Chart setting ตั้งค่าเพิ่มเติมส าหรับกราฟ
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วิธีการตัง้คา่
• เมื่อน าเม้าส์ชี้ที่กราฟ จะแสดงปริมาณการซื้อ-ขายระหว่างวัน

Intraday Chart
ดูการเคลื่อนไหวกรอบราคาสูงสุดและต ่าสุดของหุ้นในแต่ละวัน พร้อมปริมาณการซื้อ-ขาย 
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หมวดที่ 4

Order
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Mini Order

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Mini Order (Buy)
• เลือกแถบค าสัง่ : Buy / Sell ได้ที่แถบค าส่ังด้านบน

• Stock : กรอกชื่อหุ้นทีต่้องการ และสามารถเลือก                        หากต้องการซื้อ/ขายหุ้น 
NVDR

• Volume : ใส่ปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ สามารถกดที่ปุ่ม Calculator เพื่อใช้ในการช่วย
ค านวณเงินที่จะใช้ในการซื้อหุ้นได้อีกด้วย

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร

จ านวนเงินที่สามารถใช้ซื้อขายได้

Setting

เลือกแถบค าสั่ง Buy / Sell

ยืนยันการส่งค าสั่ง

เป็นหน้าจอส่งค าสั่งซือ้ขายแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถส่งค าส่ังได้ทั้ง ค าส่ังซื้อ/ขาย/ ซึ่งหน้าจอนี้
สามารถเปิดใช้งานควบคู่กับหนา้จออื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ประกอบหนา้จอตามความต้องการได้
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• Price : ราคาที่ต้องการซื้อหุน้

• Stock : กรอกชื่อหุ้นทีต่้องการ

• Pin : กรอกรหัส Pin 6 หลัก

• Submit : กดเพื่อยืนยันการซื้อ

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Mini Order (Sell)

• In Port : ในกรณีขายหุ้นจะสามารถกดปุ่มนี้เพือ่ดูรายละเอียดของหุ้นที่เรามีอยู่ใน Port ได้ 

หลังจากกด Submit จะขึ้นหน้าจอ
แสดงรายละเอียดถึง ชื่อหุ้น จ านวนหุ้น 
ราคาหุ้น และ จ านวนเงินท้ังหมดท่ี
จะต้องใช้ในการ ซื้อ/ขาย เพื่อ

ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครัง้กดยืนยันการส่งค าสัง่

กดดูหลักทรัพย์ในพอร์ต
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การตั้งค่าการแสดงข้อมูล Mini Order

• กดที่ปุ่ม            ส าหรับก าหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขทีต่้องการ   

• ปรับเพิ่มจ านวนหุ้นต่อการคลิก 1 ครั้งได้

• ก าหนดต าแหน่ง Cursor หลังจากกดส่ง Order

• สามารถเลือกแสดง/ซ่อน Order Confirmation Popup หลังส่ง Order , ลบ Volume ที่ใส่ไว้
หลังส่ง Order, ลบ Price ที่ใส่ไว้หลังส่ง Order ได้

• กด Reset เพื่อกลับไปสู่การตั้งคา่เริ่มต้น

• กด Apply เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว

กดเพื่อต้ังค่าการแสดง ส่วนของการต้ังค่าการแสดง

กลับสู่ค่าเริ่มต้น ยืนยันการต้ังค่า
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Order Status

Column ค าอธบิาย

Time เวลาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

B/S แสดงรายการหลักทรัพย์จับคู่ ฝั่งซื้อ (B) / ฝั่งขาย (S)

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Price ราคาที่ส่งค าสั่ง ซ้ือ-ขาย

Status

สถานะในการส่งค าสั่ง
• O รอการจับคู่
• OC รอการจับคู่จากการแก้ไขค าสั่ง
• m จับคู่ได้บางส่วน
• M จับคู่ได้ครบจ านวน
• mC แก้ไขค าสั่งและจับคู่ได้บางส่วน
• MC แก้ไขค าสั่งและจับคู่ได้ครบจ านวน
• X ยกเลิกค าสั่ง
• XC ยกเลิกค าสั่งที่มีการแก้ไข
• R ค าสั่งถูกยกเลิกจากระบบ เนื่องจากมีเงินไม่พอซื้อ หรือจ านวนหุ้น    ไม่พอขาย

ดูสถานะ Order ส่งค าสั่งซื้อ-ขาย

ยกเลิก ค าสั่งซื้อ-ขาย

แก้ไข ค าสั่งซื้อ-ขาย

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Order Status
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ส่ังค าสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้า จนกว่าจะได้ครบ มีทั้งหมด 3 Type

Type 1: Next Trading Day
• Overnight order (Next Trading Day) เป็นการส่งค าสั่ง Overnight Order แบบปกติทั่วไป

คือ ส่ง Order หลังตลาดปิดวันนี้ และระบบจะส่ง Order ให้ในวันรุ่งขึ้น

• ช่วงเวลาที่สามารถส่งค าส่ัง Overnight Type 1 ได้คือ ช่วง  Market Status แสดง 
Off-hour เป็นต้นไป คลิกที่ Start เจอขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

การส่งค าสั่งซื้อ (BUY) ในวันถัดไป

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

Overnight Order

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการซ้ือ
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• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุ้น ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

การส่งค าสั่งขาย (SELL) ในวันถัดไป

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

เลือกหุ้นจากพอรต์

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าส่ังขาย

ประเภทของค าสั่ง
• Limit ส่งค าสั่งโดยก าหนดราคา

• ATO ส่งค าสั่งที่ราคาเปิดของตลาด    

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร
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Type 2 : Until Fully Matched
• เป็นการส่งค าสั่ง Overnight Order ให้ทุกวัน จนกว่าจะ Matched เต็มจ านวนตามที่ลูกค้า

ตั้งไว้จนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้ (สูงสุด 180  วัน) หรือจนกว่า
จะ Cancel Order ดังกล่าวออกไป

การส่งค าสั่งซื้ออัตโนมัติ (Buy)  จะครบจ านวนหุ้นที่ต้องการ

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการซ้ือ

• Condition  เลือกเงื่อนไขการตั้ง
❑ Normal ตั้งซื้อแบบปกติ
❑ SBL ซื้อหุ้นคืนส าหรับลูกค้าทีย่ืมหุ้นไปขาย( ส าหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBL)

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุน้ ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร
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• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าส่ังขาย

Type 3 : Until Fully Matched
• เป็นการส่งค าส่ัง Overnight Order ให้ทุกวันจนถึงวันที่ก าหนด โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้ 

(สูงสุด 180  วัน)  หรือจนกว่าจะ Cancel Order ดังกล่าวออกไป

• ช่วงเวลาที่สามารถส่งค าส่ัง Overnight Type 3 ได้คือ ทุกช่วง Market Status

การส่งค าสัง่ซือ้อตัโนมตั ิ(Buy) ด้วยจ านวนหุน้และราคาเดิมทุกวัน

การส่งค าสั่งขายอัตโนมัติ (Sell)  จะครบจ านวนหุ้นที่ต้องการ

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลือกหุ้นจากพอร์ต

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

รายชื่อหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นทีต่้องการซ้ือ

รายชื่อหลักทรัพย์
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• Condition  เลือกเงื่อนไขการตั้ง
❑ Normal ตั้งซื้อแบบปกติ
❑ SBL ซื้อหุ้นคืนส าหรับลูกค้าทีย่ืมหุ้นไปขาย( ส าหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBL)

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุน้ ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

ระบุราคาหุ้นท่ี
ต้องการซื้อ

ระบุจ านวนเงินบาท

จ านวนหุ้นที่ซือ้ได้

การสง่ค าสัง่ขายอตัโนมัต ิ(Sell) ด้วยจ านวนหุ้นและราคาเดิมทกุวัน

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

รายชื่อหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลือกหุ้นจากพอร์ต

• เมื่อตั้งเง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งขาย
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Buy & Auto Sell : ตั้งซื้อและตั้งขายล่วงหน้าได้พร้อมกัน (โดยไม่ต้องรอ Match ซื้อก่อน)

1. Buy & Auto Sell Order : ตั้งซื้อและขายอัตโนมัติ หากระหว่างวันไม่เข้าเงื่อนไข Order จะ
ยกเลิกตอนตลาดปิด

Auto Order

ตั้งจุดท าก าไร และจุดขาดทุนอัตโนมัติ  วางค าสั่งซื้อ-ขาย อัตโนมัติโดยไม่ต้องเฝ้าหนา้จอ ตั้งจุด
ท าก าไร และจุดขาดทุน  / เพิ่มโอกาส ซื้อได้ถูก ขายได้แพง

รายชื่อหลักทรัพย์

ปริมาณหลักทรัพย์

ราคาที่ต้องการซื้อ

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซื้อ

ระบุราคาที่ต้องการซื้อ

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภทค าสั่ง
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ระบุ Pin  Code

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order เป็นการยืนยันการตั้งซื้อและขายอัตโนมัติ

ยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ

• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุน้ ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร
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ประเภทของค าสั่ง
• Limit ส่งค าสั่งโดยก าหนดราคา
• ATO ส่งค าสั่งที่ราคาเปิดของตลาด    
• MP จับคู่ค าส่ังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ตามคิว

หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งค าส่ังให้โดยอัตโนมัติ ในราคาที่ดีกว่า Last Price 1 
ช่วงราคา

• MTL จับคู่กับค าส่ังด้านตรงข้ามทีร่าคาทีด่ีที่สุด 
หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งค าส่ังให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ในราคา Last Price

• MKT จับคู่ค าส่ังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ตามคิว
หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกจ านวนที่เหลือโดยอัตโนมัต ิ

Sell & Auto Buy : ตั้งขายและตั้งซื้อล่วงหน้าไดพ้ร้อมกัน (โดยไม่ต้องรอ Match ขายก่อน)

ประเภทค าสัง่

รายชื่อหลักทรัพย์

ปริมาณหลักทรัพย์

ราคาที่ต้องการขาย

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุราคาที่ต้องการขาย

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

กดดูหลักทรัพย์ในพอร์ต

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order เป็นการยืนยันการตั้งซื้อและขาย
อัตโนมัติ

ระบุ Pin  Codeยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ
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Buy Trailing Stop Order : การตั้งซื้อหุ้นอตัโนมัต ิ เมื่อราคากลับตัวขึ้น จากจุดต ่ามาถึงค่าที่
ก าหนด

2. Trailing Stop Order : ตั้งซื้อหุ้นอตัโนมตัิ เมื่อราคากลับตัวจากจุดต ่าสุด และตั้งขายหุ้น
อัตโนมัติ เมื่อราคากลับตัวลง จากจุดสูงมาถึงค่าที่ก าหนด คลิกที่ปุ่ม Start เจอขั้นตอนการตั้งคา่ 
ดังนี้ 

ต้ังได้สูงสุด 180 วัน

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซื้อ

ระบุราคาที่ต้องการให้ระบบเริ่มเฝ้า

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เง่ือนไขการกลับตัวของราคา

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order เป็นการยืนยันการตั้งซื้อและขายอัตโนมัติ

ระบุ Pin  Code
ยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ

83



Sell Trailing Stop Order : การตั้งขายหุ้นอัตโนมัติ  เมื่อราคากลับตัวลงจากจดุสูงมาถึงคา่ที่
ก าหนด

ต้ังได้สูงสุด 180 วัน

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุราคาที่ต้องการให้ระบบเริ่มเฝ้า

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เง่ือนไขการกลับตัวของราคา

กดดูหลักทรัพย์ในพอร์ต

ระบุราคาขายตัดขาดทุน

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order เป็นการยืนยันการตั้งซื้อและขาย
อัตโนมัติ

ระบุ Pin  Code
ยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ
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• กรณีเครื่องหมาย <=

• กรณีเครื่องหมาย >=

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order 

3. Stop Order : สามารถตั้ง Order ได้นานสูงสุด 180 วัน (6 เดือน)

Buy-Stop Order : การตั้งซื้อหุ้นอัตโนมตัิ เมื่อราคาหรือ Volume เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกคา้
ก าหนด 

ราคาปัจจุบัน

ระบุจ านวนหุ้นที่
ต้องการซื้อ

ระบุราคาซื้อ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
ราคาปัจจุบัน

รายชื่อหลักทรัพย์

ต้ังได้สูงสุด 180 วัน

ราคาปัจจุบัน

ระบุจ านวนหุ้นที่
ต้องการซื้อ

ระบุราคาซื้อ สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ราคาปัจจุบัน

รายชื่อหลักทรัพย์

ต้ังได้สูงสุด 180 วัน

ระบุ Pin  Code
ยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ
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Sell-Stop Order : การตั้งขายหุ้นอัตโนมัต ิโดยให้เลือก ราคาขายที่ต้องการ 2 ราคา และ 1 
ราคา ขายตัดขาดทุน 

ระบุจ านวนหุ้นที่
ต้องการขาย

ต้ังได้สูงสุด 180 วัน

กดดูหลักทรัพย์ในพอร์ต

ก าหนดราคา
เป้าหมายสูงสุด

ก าหนดราคา
เป้าหมายรอง

ระบุราคาขายตัด
ขาดทุน

ตรวจสอบ
หลักทรัพย์ที่
ต้องการขาย

ก าหนดประเภท
ต้นทุน

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Next จะเด้งไปยังหน้า Confirm เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Order จากนั้นกด Start Auto Order เป็นการยืนยันการตั้งซื้อและขาย
อัตโนมัติ

ระบุ Pin  Code
ยืนยันการต้ังซื้อขายอัตโนมัติ
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Type 1: Next Trading Day
• Overnight order (Next Trading Day) เป็นการส่งค าสั่ง Overnight Order แบบปกตทั่วไป 

คือ ส่ง Order หลังตลาดปิดวันนี้ และระบบจะส่ง Order ให้ในวันรุ่งขึ้น

• ช่วงเวลาที่สามารถส่งค าสั่ง Overnight Type 1 ได้คือ ช่วง  Market Status แสดง Off-
hour เป็นต้นไป คลิกที่ Start เจอขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

การส่งการค าสั่งซื้อ (BUY) ในวันถัดไป

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

4.Overnight Order : สั่งค าสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้า จนกว่าจะได้ครบ มีทั้งหมด 3 Type

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการซ้ือ

87



• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุ้น ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

การส่งการค าสั่งขาย (SELL) ในวันถัดไป

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

เลือกหุ้นจากพอรต์

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าส่ังขาย

ประเภทของค าสั่ง
• Limit ส่งค าสั่งโดยก าหนดราคา

• ATO ส่งค าสั่งที่ราคาเปิดของตลาด    

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร

88



Type 2 : Until Fully Matched
• เป็นการส่งค าสั่ง Overnight Order ให้ทุกวัน จนกว่าจะ Matched เต็มจ านวนตามที่ลูกค้า

ตั้งไว้จนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้ (สูงสุด 180  วัน) หรือจนกว่า
จะ Cancel Order ดังกล่าวออกไป

การส่งค าสั่งซื้ออัตโนมัติ (Buy)  จนครบจ านวนหุ้นที่ต้องการ

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
รายชื่อหลักทรัพย์

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการซ้ือ

• Condition  เลือกเงื่อนไขการตั้ง
❑ Normal ตั้งซื้อแบบปกติ
❑ SBL ซื้อหุ้นคืนส าหรับลูกค้าทีย่ืมหุ้นไปขาย( ส าหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBL)

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุน้ ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

ระบุจ านวนเงินที่ต้องการใช้
ในการซื้อหุ้น

กรอกราคาที่ต้องการซื้อ

ระบบจะค านวณให้ว่าเงินจ านวน
เท่านี้สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไร

89



• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าส่ังขาย

Type 3 : Until Fully Matched
• เป็นการส่งค าส่ัง Overnight Order ให้ทุกวันจนถึงวันที่ก าหนด โดยสามารถระบุช่วงเวลาได้ 

(สูงสุด 180  วัน)  หรือจนกว่าจะ Cancel Order ดังกล่าวออกไป

• ช่วงเวลาที่สามารถส่งค าส่ัง Overnight Type 3 ได้คือ ทุกช่วง Market Status

ค าสั่งซือ้อตัโนมตั ิ(Buy) ด้วยจ านวนหุน้และราคาเดิมทุกวัน

การส่งค าสั่งขายอัตโนมัติ (Sell)  จนครบจ านวนหุ้นทีต่้องการ

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลือกหุ้นจากพอร์ต

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

รายชื่อหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการซ้ือ

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นทีต่้องการซ้ือ

รายชื่อหลักทรัพย์
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• Condition  เลือกเงื่อนไขการตั้ง
❑ Normal ตั้งซื้อแบบปกติ
❑ SBL ซื้อหุ้นคืนส าหรับลูกค้าทีย่ืมหุ้นไปขาย( ส าหรับลูกค้าที่มีบัญชี SBL)

• เมื่อตั้งเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งซื้อ

• Calculator : เลือกค านวณจ านวนหุน้ ให้สอดคล้องกับจ านวนเงิน 

ระบุราคาหุ้นท่ี
ต้องการซื้อ

ระบุจ านวนเงินบาท

จ านวนหุ้นที่ซือ้ได้

การสง่ค าสัง่ขายอตัโนมัต ิ(Sell)  ด้วยจ านวนหุน้และราคาเดิมทกุวัน

ระบุจ านวนหุ้นที่ต้องการขาย

ระบุ Pin  Code

ระบุราคาหุ้นที่ต้องการขาย

รายชื่อหลักทรัพย์

เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ตั้งได้สูงสุด 180 วัน

เลือกหุ้นจากพอร์ต

• เมื่อตั้งเง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อยืนยันส่งค าสั่งขาย
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ดูสถานะ Auto Order ที่ส่งค าสั่ง

ส่วนแสดงรายละเอยีดขอ้มูล Buy Auto Sell
• Order No ล าดับที่ส่งค าสั่งของโบรก
• Account เลขที่บัญชี
• Stock รายช่ือหลักทรัพย์
• Side ส่งค าสั่งประเภทซื้อหรือขาย
• Volume ปริมาณหลักทรัพย์
• Price ราคาหลักทรัพย์
• Match จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจบัคูแ่ล้ว
• Unmatch จ านวนหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับการจบัคู่
• Ord Type ลักษณะค าส่ัง
• Auto B/S ประเภทค าสั่งซื้อหรือขาย
• Auto Price ราคาที่ตั้งซื้อ/ขาย ทันทีหลังจากการจับคู่ในชุดแรก
• Auto Volume ปริมาณที่ตั้งซื้อ/ขาย ทันทีหลังจากการจับคู่ในชุดแรก
• Trigger  At ส่งค าสั่งซื้อ/ขาย เมื่อหุ้นด้านบนได้ครบตามจ านวน
• Cancel at Preclose สถานะยกเลิกค าส่ังเมื่อเข้าช่วง ATC 

Active Auto Order

Buy Auto Sell 
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ส่วนแสดงรายละเอยีดขอ้มูล Trailing Stop
• Stock รายช่ือหลักทรัพย์
• Account เลขที่บัญชี
• Auto Type ประเภทค าสั่ง Auto Order 
• Base Price ราคาที่ใช้อ้างอิง
• Start Point ราคาที่โปรแกรมเริ่มต้นเฝา้ 
• Buy/ Sell Point ราคาเงื่อนไขที่ให้โปรแกรมส่งค าสั่ง
• Cut Loss Price จุดขายตัดขาดทุน
• Auto  Order แสดงปริมาณของหุ้นที่ท า Auto Order
• Expiration วันสุดท้ายของเงื่อนไข
• Status สถานะ เริ่มให้เงื่อนไขท างาน หรือหยุดให้เงื่อนไขท างาน
• Pause สถานะหยุดท างานชั่วคราว
• Detail รายละเอียดของเงื่อนไข

Trailing Stop
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ส่วนแสดงรายละเอยีดขอ้มูล Stop Order
• Stock รายช่ือหลักทรัพย์
• Account เลขที่บัญชี
• Auto Type ประเภทค าสั่ง Auto Order 
• Base Price/ Condition เงื่อนไขราคาที่ใช้อ้างอิง
• 1st Sell Price ก าหนดราคาขายสูงสุดที่ต้องการ
• Buy/ Sell Point ราคาเงื่อนไขที่ให้โปรแกรมส่งค าสั่ง
• Cut Loss Price จุดขายตัดขาดทุน
• Auto  Order แสดงปริมาณของหุ้นที่ท า Auto Order
• Expiration วันสุดท้ายของเงื่อนไข
• Status สถานะ เริ่มให้เงื่อนไขท างาน หรือหยุดให้เงื่อนไขท างาน
• Pause สถานะหยุดท างานชั่วคราว
• Detail รายละเอียดของเงื่อนไข

Stop Order
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ส่วนแสดงรายละเอยีดขอ้มูล Overnight
• Date วันที่ ที่ส่งค าสั่ง
• Time เวลา ที่ส่งค าสั่ง
• Stock รายช่ือหลักทรัพย์
• Order No ล าดับค าส่ัง
• Type ประเภทของ Overnight
• Volume ปริมาณหลักทรัพย์
• Order Type ลักษณะค าส่ัง
• Status สถานะเริ่มให้เงื่อนไขท างาน หรือหยุดให้เงื่อนไขท างาน
• Initial Vol จ านวนหลักทรัพย์ที่ตอ้งการทั้งหมด
• Accumulative Vol จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจับคู่แล้ว
• Start Date วันที่เริ่มส่งค าสั่ง
• End Date วันหมดอายุของค าส่ัง

Overnight
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เลขที่บัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์

พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์

Odd Lot Order

ส่ังค าสั่งซื้อ/ขายเศษหุ้น จ านวนตั้งแต่ 1-99 หุ้น 

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Mini Order (Buy)
ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

• %Chg รายการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ในพอร์ต
• Status แสดงสถานะของตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลด้านราคา
• High ราคาสูงสุดของวันนี้
• Low ราคาต ่าสุดของวันนี้
• Ceiling ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อ-ขายได้ในวัน
• Floor ราคาต ่าสุดที่สามารถซื้อ-ขายได้ในวัน
• Volume ปริมาณ ซื้อ-ขาย (หน่วย : หุ้น)
• Value มูลค่า ซื้อ-ขาย (หน่วย : ล้านบาท)
• Open ราคาเปิดล่าสุด

ส่วนที่ 3 แสดงราคา เสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับของหลักทรัพย์ 
• BID ราคาเสนอซื้อ
• OFFER ราคาเสนอขาย
• VOLUME ปริมาณเสนอราคาหลักทรัพย์ ฝั่งซื้อ/ ฝั่งขาย
• INCREASE การเคล่ือนไหวของจ านวนหลักทรัพย์ที่เพิม่เข้ามา
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ส่วนที่ 4 ส่วนแสดงข้อมูลค าสั่ง
• Credit Available  อ านาจในการส่ังซื้อ

ค าส่ัง “Buy, Sell” สามารถส่งค าส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในส่วนแสดงข้อมูลค าส่ัง

ค าสั่งซือ้ (Buy) ค าสั่งขาย (Sell)

• Stock                   ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องส่งค าส่ังซื้อ/ขาย

• การซื้อ/ขายหลักทรัพย์ส าหรับนักลงทนุต่างชาติ

• .                  เลือกดูหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อส่งค าส่ังขาย

• Volume                ปริมาณที่ต้องการส่งค าสั่งซือ้/ขาย (ไม่เกิน 99 หุ้น)

• Price                     ราคาที่ต้องการส่งค าส่ังซื้อ/ขาย

• Pin                        รหัสยืนยันก่อนการส่งค าสั่งซื้อ/ขาย

• Submit                 ยืนยันเพื่อส่งค าส่ังซื้อ/ขาย
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หมวดที่ 5

Portfolio
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Portfolio
หน้าต่างแสดง พอร์ตการลงทุนและผลก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้น

เลือกบัญชีที่ต้องการดูข้อมูล
พอร์ตการลงทุน

ชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์

แถบแสดงข้อมูล
ต้ังค่าแถบแสดงผลอื่น

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

รายละเอียดข้อมูล

แถบแสดงผลหนา้จออืน่
1. Order Status หน้าจอแสดงดูสถานะ Order ส่งค าสั่งซื้อ-ขาย
2. Today Confirm  หน้าจอแสดงข้อมูลก าไร/ขาดทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมภายในวัน
3. Account Info หน้าจอส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชี
4. Stock Trading หน้าจอแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลัง
5. Deposit / Withdraw หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน
6. Dividend History หน้าจอแสดงประวัติเงินปันผลที่ได้รับ
7. Monthly Interest หน้าจอแสดงรายการดอกเบี้ยย้อนหลัง
8. Stock Transfer หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน/โอน หลักทรัพย์
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Column ค าอธบิาย

Market Value มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่มีในพอร์ตการลงทุน 

Unrealized ก าไรหรือขาดทุนรวม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นหน่วยเงินบาท และ เปอร์เซ็นต์

Realized ก าไรหรือขาดทุนรวมที่เกิดจริงหลังจากการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว 

Amount (Cost) ต้นทุนรวมของหลักทรัพย์ที่มีในพอร์ตการลงทุน 

Flags แสดงเครื่องหมาย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์นั้น ๆ เช่น XD, XR, XM เป็นต้น

Stock แสดงชื่อของหลักทรัพย์

Type แสดงประเภทหลักทรัพย์

Avg. Cost แสดงต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์

Start Vol จ านวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้นในวันนั้น ๆ  ก่อนที่จะมีการซื้อ-ขายเกดิขึ้น 

Available แสดงจ านวนหลักทรัพย์ที่สามารถขายได้

Actual แสดงจ านวนหลักทรัพย์ที่คงเหลือทั้งหมด

Last แสดงราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์

Amount (Cost) แสดงมูลค่าต้นทุนของหลักทรัพย์

Mkt.Value แสดงมูลค่า ณ ปัจจุบันของหลักทรัพย์

Unrealized แสดงก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์

%Unrealized แสดงเปอร์เซ็นต์ก าไร หรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์

Realized แสดงก าไรหรือขาดทุนที่ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Portfolio

100



Column ค าอธบิาย

Order No. ล าดับค าสั่งซ้ือขาย

Side แสดงรายการค าสั่ง ฝั่งซ้ือ (B) / ฝั่งขาย (S)

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Price ราคาที่ส่งค าสั่ง ซื้อ-ขาย

Avg. M. Price ราคาเฉลี่ยราคาที่จับซื้อ/ขายคู่ส าเร็จ

Matched Unmatched สถานะค าสั่งซ้ือ จับคู่ส าเร็จแล้ว (Matched) / จับคู่ยังไมส่ าเร็จ(Unmatched)

ST สถานะในการส่งค าสั่ง

Ord Type PG ลักษณะค าสั่ง

Ord. Condition ลักษณะค าสั่งซื้อขายภายใต้เงื่อนไข

OVN Ord Type ลักษณะค าสั่งซื้อขาย Over Night

Time เวลาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

Public การส่งค าสั่งแบบซ้อน Order

1. Order Status : หน้าจอแสดงดูสถานะ Order ส่งค าสั่งซื้อ-ขาย

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Order Status

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว
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Column ค าอธบิาย

B/S แสดงรายการหลักทรัพย์จับคู่ ฝั่งซื้อ (B) / ฝั่งขาย (S)

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Volume ปริมาณ ซ้ือ-ขาย (หน่วย : หุ้น)

Avg. Price ต้นทุนราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย

Amount จ านวนเงิน

Net Amount จ านวนเงินสุทธิ

Commission ค่าคอมมิสชั่น

Trading Fee ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์

Clearing Fee ค่าธรรมเนียมการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. Today Confirm : หน้าจอแสดงข้อมูลก าไร/ขาดทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมภายในวัน

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Today Confirm

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว
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• ส่วนที่ 1 : แสดงข้อมูล Unsettle Buy / Sell และ Net Unsettle ของบัญชีเพื่อบริหารเงินใน
บัญชี Cash หรือ Credit Balance

• ส่วนที่ 2 : แสดงข้อมูลของประเภทบัญช,ี มูลค่าการตลาด, ค่าธรรมเนียมการยืม, 
ค่าธรรมเนียมการให้ยืม, จ านวนเงินที่ค้างช าระ ฯลฯ

3. Account Info : หน้าจอส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชี

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

วงเงินรวม

วงเงินสูงสดุ วงเงินคงเหลือ จ านวนเงินสด
เลือกบัญชี

4. Stock Trading : หน้าจอแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลัง

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว
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5. Deposit / Withdraw : หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

6. Dividend History : หน้าจอแสดงประวัติเงินปันผลที่ได้รับ

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

7. Monthly Interest : หน้าจอแสดงรายการดอกเบี้ยย้อนหลัง

ดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

ดอกเบี้ยของหลักทรัพยท์ี่
วางค ้าประกัน

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย
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ตเลือกข้อมูลทีต้่องการแสดงผล

ส่วนการตัง้คา่หน้าจอเพิม่เตมิ
• แตะ             เพื่อก าหนดหัวข้อในการแสดงผลในแถบหนา้จอแสดงผลอื่น

8. Stock Transfer : หน้าจอแสดงรายการ ฝาก/ถอน/โอน หลักทรัพย์

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

แถบขอ้มูลที่สามารถตัง้คา่เพิม่ได้ 
• Confirmation หน้าจอแสดงรายการยืนยันการซื้อขาย
• Stock Movement หน้าจอแสดงรายการเคล่ือนไหวของหลักทรัพย์รายตัว
• Port Outstanding หน้าจอแสดงรายการหลักทรัพย์คงเหลือย้อนหลัง
• Realized Gain/Loss Detail หน้าจอแสดงรายละเอียดก าไร/ขาดทุนของการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นคู่ Buy/Sell ในแต่ละรอบ
• Order Transaction By Period หน้าจอแสดงรายการส่งค าสั่งซื้อ/ขาย/ยกเลิก ที่เกิดขึ้น
• Realized Gain/Loss by Stock หน้าจอแสดงรายละเอียดก าไร/ขาดทุนของการซื้อขาย

หลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นคู ่Buy/Sell สรุปรวมแต่ละ
หลักทรัพย์

• Daily Realized G/L หน้าจอผลสรุปก าไร/ขาดทุนในการซื้อขายย้อนหลัง 
ตามช่วงเวลาที่เลือก 

• Cash Back หน้าจอแสดงเงินคืนจากสิทธปิระโยชน์ที่ได้รับ
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วันที่ท าการซื้อ/ขาย หลักทรพัย์ วันที่ช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

หลักทรัพย์เข้าสู่พอรต์ หลักทรัพย์ออกจากพอร์ต

• Confirmation : หน้าจอแสดงรายการยืนยันการซื้อขาย

• Stock Movemen : หน้าจอแสดงรายการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์รายตัว

• Port Outstanding :  หน้าจอแสดงรายการหลักทรัพย์คงเหลือย้อนหลัง

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

xxxxxx
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• Realized Gain/Loss Detail  :  หน้าจอแสดงรายละเอียดก าไร/ขาดทุนของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นคู ่Buy/Sell ในแต่ละรอบ

• Order Transaction By Period :  หน้าจอแสดงรายการส่งค าสั่งซื้อ/ขาย/ยกเลิก ที่เกดิขึ้น

• Realized Gain/Loss by Stock : หน้าจอแสดงรายละเอียดก าไร/ขาดทุนของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นคู ่Buy/Sell สรุปรวมแต่ละหลักทรัพย์

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว
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• Daily Realized G/L  :  หน้าจอผลสรุปก าไร/ขาดทุนในการซื้อขายย้อนหลังตามช่วงเวลา
ที่เลือก 

• Cash Back :  หน้าจอแสดงเงินคืนจากสิทธปิระโยชน์ที่ได้รับ

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

xxxxxx
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Customer Transaction Report (ฝาก/ถอน เงิน)

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Customer Transaction Report (ฝาก/ถอน เงิน)
• เลือกประเภทบญัช ี: เลือกบัญชีที่ต้องการดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน

• เลือกระยะเวลา : เลือกกรอบระยะเวลาในการย้อนดูประวัติการฝาก/ถอน

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

เลือกประเภทบัญชี เลือกระยะเวลา

เป็นหน้าจอในการดูประวัติการฝาก/ถอนเงิน แยกตามบัญชี

Column ค าอธบิาย

Effective Date วันที่ท ารายการฝาก/ถอนเงิน

Type
• Deposit     ฝากเงิน
• Withdraw  ถอนเงิน

Pay Type ลักษณะการท าธุรกรรม

Bank ธนาคารที่ท ารายการฝาก/ถอนเงิน

Amout จ านวนเงิน

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Customer Transaction Report (ฝาก/ถอน เงิน)
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คลิปใช้งาน

https://youtu.be/qLNrgVfrRxQ


Customer Transaction Report (ฝาก/ถอน หุ้น)

ส่วนการตั้งค่าการแสดง Customer Transaction Report (ฝาก/ถอน หุ้น)
• เลือกประเภทบญัช ี: เลือกบัญชีที่ต้องการดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน

• เลือกระยะเวลา : เลือกกรอบระยะเวลาในการย้อนดูประวัติการฝาก/ถอน

เป็นหน้าจอในการดูประวัติการฝาก/ถอนหุ้น แยกตามบัญชี

Column ค าอธบิาย

Date วันที่ท ารายการการโอนเข้า/ออกหลักทรัพย์

Stock ชื่อหลักทรัพย์

Transfer Type ลักษณะการท าธุรกรรมการโอน

In / Out จ านวนหุ้นที่ท ารายการโอนเข้า/ออก

Price ราคาหุ้นที่มีการโอนเข้า/ออก

อธิบายความหมายของค าในหนา้ Customer Transaction Report (ฝาก/ถอนหุน้)

xxxxxx นายลงทุน พอร์ตเขียว

เลือกประเภทบัญชี เลือกระยะเวลา

110

คลิปใช้งาน

https://youtu.be/HWt6nGcyQJA


หมวดที่ 6

GURU Template
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Guru Template
เทรดอย่างมืออาชีพไปกับหน้าจอ GURU นักเทรดหุ้นกับ คุณพืช Money HERO, โค้ชพี่ป๊อบ, 
ม้าเฉียว ดูหุ้นฯ และคุณเกียรติ iSalaryman

คุณพืช Money Hero
เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาหาหุ้นเอง พร้อมหน้าส่งค าสั่ง ที่เน้นความเร็ว  ประกอบด้วย

หน้าค าสัง่ 1 : แบบคุณพชื
หน้าค าส่ังนี้จัดท าเพื่อ การเคาะซื้อ/ขาย ได้รวดเร็วเหนือใคร
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คลิปใช้งาน

https://youtu.be/BAQnry4kSHY


หน้าค าสัง่ 2 : แบบคุณพชื
การส่งค าสั่งเป็นการดู Stock Ticker หุ้นที่สนใจ พร้อมส่งค าสั่งอย่างรวดเร็ว และสามารถ
เปล่ียนแปลง ยกเลิก ได้ในคลิกเดียว

โค้ชพี่ป๊อบ
เหมาะกับผู้ที่ใช้การเทรดแนว Technical เน้นท าการบ้านและหาหุ้นเอง  ประกอบด้วย

รูปแบบที่ 1 : กราฟหุน้ 3 Timeframe ในจอเดยีว 
ติดตามหุ้นจาก Real-Time Scan และใช้ Ichimoku ดูกราฟ 3 Timeframe ในหน้าจอเดียว 
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คลิปใช้งาน

https://youtu.be/tPAso91K5o8


รูปแบบที่ 2 : หน้าสง่ค าสั่ง 
ติดตามหุ้นแบบหาความสัมพนัธ์ข้าม Timeframe  สามารถเพิ่มหน้าจอ Favorite, Bid-Offer 
เพื่อความสะดวกในการติดตามหุ้น  พร้อมส่งค าสั่ง

ม้าเฉียว  ดหูุ้นฯ
เหมาะกับใช้วิเคราะห์ภาพรวมตลาด หาหุ้นตามแนวโน้มและโซนกลับตัว

รูปแบบที่ 1 : หน้าจอพรอ้มเทรด สไตล์มา้เฉียว ดูหุ้นฯ
ใช้ส าหรับดูภาพรวมตลาด และหุ้นเด่นที่ท าราคา New High พร้อมหน้าจอส่งค าสั่งและกราฟ
แสดง 3 เครื่องมือบอกทิศทางหุน้
• ความแข็งแรงของเทรน (Hero  Strong  Trend)
• แนวรับต้าน  (Volume by Price)
• การพยากรณ์ในอนาคต ( Hero  Sequential)
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คลิปใช้งาน

https://youtu.be/j6ltbhRHnoE


เฝ้าหุน้ทีส่นใจ + ส่งค าสั่งไว
เฝ้าหุ้นที่สนใจด้วย Favorite พร้อมสแกนหุน้ด้วย Hero Real-Time Pick และติดตามกราฟหุ้น
ได้พร้อมกัน 2 ตัว พร้อมส่งค าสั่งได้ทันที

iSalaryman
เหมาะกับคนเทรดสั้นด้วยกราฟเทคนิคอล

กราฟหุน้ 
กราฟหุ้นง่าย ใช้ดูเทรนด์ด้วย MACD+RSI พร้อมบอกแนวรับต้าน  ด้วยเครื่องมือพิเศษสุดจาก 
Volume by Price
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คลิปใช้งาน

https://youtu.be/Yq6j_j_Os0o


https://www.facebook.com/finansiahero
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/finansiahero/
https://twitter.com/finansiahero
https://t.me/s/Finansia_HERO?before=1065
https://www.tiktok.com/@finansiahero
https://finansiahero.podbean.com/
https://www.blockdit.com/finansiahero
https://www.youtube.com/channel/UCkrpLZFdPNzXPUhAsNt7Wxg

