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บทที� 1 : แนะนํา FSS iSmart  

 1.1 บทเกริ�นนํา   
FSS iSmart เป็น แอปพลเิคชนั ใหมล่่าสดุจากทางบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส ที�เป็นเสมือนผู้ ช่วยการลงทนุ

ตลอด 24 ชั�วโมง โดยมฟัีงก์ชนัที�ใช้งานงา่ย และตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุมากมาย เช่น ช่วยให้นกัลงทนุสามารถ

ติดตามราคาหุ้นได้แบบ Real Time, คดักรองข่าวที�สาํคญัในการลงทนุมาไว้พร้อมอ่าน และ มีเครื�องมือที�ช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์

หุ้นในเชิงเทคนคิและปัจจยัพื �นฐานผ่านการใช้ Chart และระบบ Scanner นอกเหนอืจากนี �ผู้ ใช้ยงัสามารถบนัทกึหุ้นที�ชื�นชอบไว้

ในลสิต์ของตวัเองได้ รวมถึงสามารถใช้ระบบตั �งเตือนของทางแอปพลิเคชนั เพื�อให้ผู้ใช้ไม่พลาดทกุจงัหวะการลงทนุโดยการตั �ง

เตือนข้อมลูที�สาํคญัในหุ้นที�สนใจได้ 

 

รูปที�1 

  1.2 เนื�อหาคู่มือการใช้งาน 

คู่มือการใช้งานฉบบันี �แบง่เป็น 9 บท ได้แก ่1. แนะนํา FSS iSmart 2. วิธีการเข้าใช้งานแอปพลเิคชนั 3. แนะนาํ

ฟังก์ชนัในแอปพลเิคชนั 4. ฟังก์ชนั iSmart 5. ฟังก์ชนั Scanner 6. ฟังก์ชนั Info 7. ฟังก์ชนั Alert Settings  8. ฟังก์ชนั My 

Corner และ 9.ฟังก์ชัน More 
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แนะนํา FSS iSmart เป็นบทที�บอกภาพรวมตวัแอปพลเิคชนั และรูปแบบคู่มือการใช้งาน 

วิธีการเข้าใช้งานแอปพลเิคชัน เป็นบทที�แนะนําการตดิตั �งแอปพลเิคชนับนมือถือ โดยอธิบายว่าระบบปฏิบตัิการ Version 

ไหนเหมาะสมกบักบัการใช้งาน FSS iSmart อีกทั �งในยงัสาธิตวิธีการสมคัร และ การลอ็กอินเข้าแอปพลเิคชนั 

แนะนําฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน เป็นบทที�แนะนําฟังก์ชนัที�มีอยู่ ใน แอปพลเิคชนั โดยคร่าวๆผ่านทางหน้าจอที�ใช้งานงา่ย

เพื�อให้ผู้ใช้เข้าใจถงึภาพรวมวา่เมนทูี�สาํคญัของ แอปพลเิคชนั ว่ามอีะไรบ้าง ก่อนที�จะเจาะลกึในรายละเอยีดของแต่ละฟังก์ชนั

ว่ามีการใช้งานอย่างไร 

ฟังก์ชัน iSmart เป็นบทที�อธิบายการใช้งาน ฟังก์ชนั “iSmart” ที�อยู่ตรงแทบ็ด้านล่างของหน้าจอและยงัเป็นหน้าจอแรกที�ผู้ใช้

เห็นเวลาเข้าใช้งาน ซึ�งหน้าที�หลกัคือการรวบรวมข้อมลูสาํคญั ที�นกัลงทนุต้องการเหน็ก่อนทําการซื �อขายในแต่ละวนั 

ฟังก์ชัน Scanner เป็นบทที�อธิบายการใช้งานฟังก์ชนั “Scanner” ที�ช่วยให้ผู้ใช้หาหุ้นที�ใช่สําหรับตวัเองตามสตูรการเลอืกหุ้นที�

ผู้ ใช้เลอืกเองได้ โดยมีสตูรให้เลอืกใช้อยา่งหลากหลาย นอกเหนือจากนี �ทางลกูค้าสามารถสร้างสตูรสแกน หุ้น ด้วยตนเองโดย

การนาํสตูรที�มีให้มาปรับแตง่หรือผสมกนัได้ 

ฟังก์ชัน Info เป็นบทที�อธิบายการใช้งานฟังก์ชนั Info ซึ�งมอีีก 3 หวัข้อย่อย คือ “News”, “Research” และ “Knowledge” โดย

ที�แต่ละหวัข้อยอ่ยมีฟังก์ชนัที�แตกตา่งกนัออกไป เช่น ผู้ใช้สามารถดขู่าวได้ทั �งหมดจากหวัข้อยอ่ย “News” ผู้ใช้สามารถเลือก

อ่านบทวิเคราะห์ที�ทางฝ่ายวเิคระห์หลกัทรัพย์ของทาง ฟินนัเซีย ไซรัส ได้จดัทําขึ �นในหวัข้อย่อย “Research” และผู้ใช้สามารถ

เลอืกอา่นบทความที�น่าสนใจน่าการลงทนุที�ทาง ฟินนัเซยี ไซรัสเลือกสรรมาผ่านทางหวัข้อย่อย “Knowledge” 

ฟังก์ชัน Alert Settings เป็นบทที�อธิบายการใช้งาน “Alert Settings” ซึ�งถือวา่เป็นหนึ�งในเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพที�สดุใน 

แอปพลเิคชนันี �โดยทางผู้ใช้สามารถตั �งเตอืนตามเงื�อนไขที�เลอืกเอง 

ฟังก์ชัน My Corner เป็นบทที�อธิบายการใช้งานฟังก์ชนั “My Corner” ที�รวบรวมข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัผู้ใช้ไว้ไมว่่าจะเป็น โปร

ไฟล์ของผู้ใช้, ข้อความที�ถกูส่งถงึผู้ใช้ รวมถึง ข้อมลูตั �งเตือนหุ้นของผู้ใช้ 

ฟังก์ชัน More เป็นบทที�อธิบายการใช้งานฟังก์ชนั “More” ที�รวบรวมข้อมลูอาทิ เช่น ข้อมลูของตวัแอปพลเิคชนั, วิธีการใช้ 

แอปพลเิคชนั, ช่องทางการตดิต่อบริษัท และข้อมลูอื�นๆ ถกูรวบรวมไว้ในฟังก์ชนันี �        
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บทที� 2 : วิธีการเข้าใช้งาน Application 

2.1 การตดิตั�ง FSS iSmart 

แอปพลเิคชนันี �สามารถใช้กบัมือถือในระบบ IOS (เวอร์ชั�น 7.0 หรือสงูกวา่) และมือถือในระบบ Android (เวอร์ชั�น 

4.1.2 หรือสงูกว่า) 

Apple: สําหรับลกูค้าในระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดฟรี ผา่นทาง Apple App Store โดยเปิด App store ค้นหาคํา

ว่า “FSS iSmart” แล้วทําการดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั 

Android: สําหรับลกูค้าในระบบ Android สามารถดาวน์โหลดฟรี ผา่นทาง Google Play store โดยเปิด Play Store 

ค้นหาคาํวา่ “FSS iSmart” แล้วทาํการดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั 

2.2 วธิีการลอ็กอิน 

หลกัจากผู้ใช้ตดิตั �งตวัแอปพลเิคชนั ลงบนมือถือ ผู้ใช้สามารถเปิดแอปพลเิคชนั โดยแตะไปที�ไอคอน ของ “FSS 

iSmart” แล้วแอปพลเิคชนัจะเปิดหน้าลอ็กอินขึ �นมาตามรูปที�แสดงด้านลา่ง  

รูปที�2
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ในหน้าลอ็กอินหน้าแรก ผู้ใช้สามารถเลอืกเข้าสูต่วัแอพพลเิคชั�น ในรูปแบบ “Customer” หรือ “Free Trial”ได้ 

2.3 การเข้าใช้งานสําหรับ “Customer” 

ถ้าผู้ใช้มีบญัชีหลกัทรัพย์กบัทางฟินนัเซีย ไซรัส เลือกแทบ็นี �และผู้ใช้จะมีสทิธิxใช้งานในทกุฟังก์ชนัของแอปพลเิคชนั 

การลอ็กอินในฐานะ “Customer” มีสองรูปแบบ 

2.3.1ลูกค้า FSS Smart Access 

โดยมีขั �นตอนการลอ็กอินดงันี � 

1. ในหน้าลอ็กอิน กดแท็บ “Customer” (รูปที� 2)

2. ใส ่เลขที�บญัชี FSS iSmart (6 หลกั) ซึ�งเป็นเลขบญัชเีดยีวกบั Smart Access (6 หลกั) ในช่อง “FSS

iSmart Account Number (6Digits)”

3. ใส ่รหสัผ่าน ซึ�งเป็นรหสัผ่านเดยีวกนักบัเข้าใช้งาน Smart Access ในช่อง “Password”

4.แตะแท็บ “Login” แล้วระบบจะนําลกูค้าไปสูห่น้าแรกของ Application

* หมายเหต*ุ สําหรับลูกคา้ Smart Access ถา้หากล็อกอินไม่ผา่นเกิน 5 ครั&ง ระบบจะทําการล็อคเลขที-

บญัชีนั&นและลูกคา้จะตอ้งติดต่อทางฝ่าย IT support ของทางฟินนัเซียไซรัสเอง เพื-อใหทํ้าการปลดล็อคเลข

บญัชีให้

เบอร์โทรศพัท์ 02-658-9810-15 

2.3.2 ลูกค้า STT Streaming 

โดยมีขั �นตอนการลอ็กอินดงันี � 

1. เปิด Application Streaming บนมือถือ

2. ใส ่Username Streaming ของลกูค้า ในช่อง “Username”

3. ใส ่รหสัผ่าน Streaming ของลกูค้าในช่อง “Password”

4. เลอืก FNSYRUS ในช่อง “Select a broker”
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5. แตะแทบ็ “FSS iSmart” ที�อยู่ด้านลา่งของหน้าจอ Streaming

6. ระบบจะทําการลอกอินเข้าสู่หน้าแรกของทางแอปพลเิคชนั โดยอตัโนมตัิ

2.4 การเข้าใช้งานสําหรับ “Free Trial” 
ผู้ใช้ในระบบ Free Trial สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชนัได้ 15 วนัและได้รับสทิธิxในฟังก์ชนัที�มีเฉพาะในเวอร์ชั�น Free 

Trial 

2.4.1วิธีการสมัครเป็นผู้ใช้ Free Trial 

มีขั �นตอนดงันี �  

1. แตะแทบ็ “Free Trial” แล้วหน้าลอ็กอินในรูปแบบ Free Trial จะปรากฏขึ �นมา (รูปที� 3)

รูปที�3

2. ในแทบ็ “Free Trial” ให้แตะ “Create Free Trial” เพื�อเปิดหน้าสมคัรเป็นผู้ใช้ Free Trial (รูปที�4)
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รูปที�4

3. ใสชื่�อของผู้ใช้ในช่อง “Name”

4. ใสน่ามสกลุของผู้ใช้ในช่อง “Surname”

5.ใสอ่ีเมลข์องผู้ใช้ในช่อง “Email”

6. ใสเ่บอร์โทรศพัท์มอืของผู้ใช้ในช่อง “Mobile Phone No.”

7. แตะแทบ็ “Register”

8. เมื�อข้อมลูของผู้ใช้ถกูตรวจสอบเสร็จสิ �น รหสัผ่านจะถกูสง่ไปยงัอีเมล์ที�ทางผู้ใช้ใสไ่ว้ตอนสมคัร และอีเมล

นั �นจะถกูใช้เป็น Username ในการลอ็กอิน

9. เมื�อการสมคัรเสร็จสิ �น ผู้ใช้สามารถใช้ Email และรหสัผ่านเพื�อลอ็กอิน เข้าสูร่ะบบ Free Trial

2.4.2 วิธีการล็อกอินสําหรับผู้ใช้ระบบ Free Trial 

1. แตะแทบ็ “Free Trial”ในหน้าลอ็กอินแรก หน้าลอ็กอนิ Free Trial จะปรากฏ

(รูปที�3) 
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2. ใส ่Email ที�สมคัรของผู้ใช้ในช่อง “Email”

3. ใส ่Password ที�ได้รับผ่านทางอีเมล ตอนสมคัรในช่อง “Password”

*หมายเหต*ุ สําหรับผูใ้ชร้ะบบ Free Trial ถา้ลืมรหสัผา่น ใหแ้ตะแท็บ “Forgot Password” ในหนา้ล็อกอิน

Free Trial (รูปที-3) ระบบจะนําผูใ้ชไ้ปสู่หนา้ Free Trial Forgot Password แลว้ใหผู้ใ้ชใ้ส่อีเมลที-เป็น

Username สําหรับการล็อกอินแบบ Free Trial ในแท็บ “Email” กด “SEND” เพื-อที-ทางระบบจะทําการ

ส่งรหสัผ่านใหม่ไปใหใ้นอีเมลของผูใ้ช้

บทที� 3 : แนะนําเมนูในแอปพลเิคชัน 

3.1 ภาพรวมแอปพลเิคชัน 

หลงัจากที�ลอ็กอินเข้าสูแ่อปพลเิคชนั แทบ็ “Home” ของเมน ู“iSmart” จะถกูใช้เป็นหน้าแรก (รูปที�5) 

รูปที�5 

ตวัแอปพลเิคชนั จะถกูแบ่งเป็น 5 เมนหูลกัๆทางด้านลา่งของหน้าจอ (รูปที�5) ประกอบไปด้วยเมน ูiSmart, Scanner, Info, My 

Corner และ More (รูปที�6) ซึ�งหน้าต่างๆในแอปพลเิคชนัมีความงา่ยต่อการใช้งาน 
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รูปที�6 

สงัเกตได้ว่าเมนทูี�ถกูเลือกจะมีแท็บสทีี�ออ่นกวา่แท็บอื�นๆ และผู้ใช้สามารถเลอืกใช้เมนไูด้ทีละแทบ็เท่านั �น นอกเหนอืจากนี �บาง

เมนเูวลาที�ผู้ ใช้เลอืก จะมีแท็บย่อยของเมนนูั �นอยู่ทางด้านบนของหน้าจอ สว่นเมนทูี�ไมมี่แท็บด้านบน ชื�อของเมนจูะปรากฏตรง

กลางของหน้าจอด้านบน 



 

 3.2 การแสดงผลของรูปแบบแนวตั�งและแนวนอน
 ฟังก์ชนัสว่นใหญ่ในแอปพลเิคชนั

ทางการเงิน ที�สามารถใช้งานในรูปแบบแนวนอน

    

 ในบทที� 4-8 จะมกีารอธิบายการใช้งานในแต่ละเมนอูยา่งละเอยีด

บทที� 4 : iSmart 

iSmart เป็น เมนทูี�แสดงถงึบทสรุปและภาพรวมของตลาด รวมถึงรายละเอยีดของหุ้นในแต่ละตวั

ในเมน ูiSmart จะมแีท็บย่อยอกี 2 เมนยูอ่ย คือเมนู

 4.1 Home 
 หน้า “Home” จะเป็นหน้าแรกที�ผู้ใช้เห็น

การแสดงผลของรูปแบบแนวตั�งและแนวนอนของ Application

ส่วนใหญ่ในแอปพลเิคชนั ถกูออกแบบมาให้ใช้ในรูปแบบแนวตั �งยกเว้นฟังก์ชนั Technic

ใช้งานในรูปแบบแนวนอนได้ (รูปที� 7) 

     รูปที�7 

จะมกีารอธิบายการใช้งานในแต่ละเมนอูยา่งละเอยีด 

เมนทูี�แสดงถงึบทสรุปและภาพรวมของตลาด รวมถึงรายละเอยีดของหุ้นในแต่ละตวั 

เมนยูอ่ย คือเมน ู“Home” และ “ Markets” 

หน้าแรกที�ผู้ใช้เห็น เมื�อเข้าแอปพลเิคชนัเป็นครั �งแรก (รูปที�8)  

9 

Application 
Technical Chart และข้อมลู
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รูปที�8 

 หน้า “Home” จะถกูแบ่งเป็น 3 สว่น 

  4.1.1 แผนที�โลก 

  รายละเอยีดดชันีของตลาดหุ้นที�สาํคญั ถกูรวบรวมไว้และแสดงผลบนแผนที�โลกโดยที�ผู้ ใช้สามารถ 

 เห็นได้อย่างงา่ยดายในสว่นบนของหน้าจอสว่นแรก (รูปที�9) 

 

รูปที�9 

  ถ้าหากผู้ใช้อยากดรูายละเอียดของแต่ละตลาดหุ้น ให้ผู้ใช้แตะไปที�ชื�อของตลาดหุ้นที�สนใจบนแผนที�โลก ชื�อ

 ตลาดหุ้นที�ถกูเลอืกจะปรากฏอยูด้่านบนซ้ายของหน้าจอสว่นแรก สว่นทางด้านขวาบนของหน้าจอสว่นแรกป็นเลข



11 

 

 ดชันีของตลาดหุ้นที�ถกูเลอืกรวมถงึการเปลี�ยนแปลงของดชันีในรูปแบบ สมับรูณ์ และ ร้อยละจะปรากฏไว้เพื�อให้ผู้

 ใช้ได้เห็น 

  ส ี– สีแดงบอกถงึคา่ดชันีที�ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัคา่ดชันีของตวัเอง 1 วนัก่อนหน้า  สเีขยีวบอกถงึคา่

 ดชันีที�เพิ�มขึ �นเมื�อเปรียบเทยีบกบัค่าดชันีตวัเอง 1 วนัก่อนหน้า สีเหลืองบอกถึงคา่ดชันทีี�ไม่มีการเปลี�ยนแปลงเมื�อ

 เปรียบเทยีบกบัค่าดชันีของตวัเอง 1 วนัก่อนหน้า 

  หมดุ – หมดุของแต่ละตลาดจะมีชื�อของประเทศนั �นๆอยู ่และมกีารเปลี�ยนแปลงของดชันใีนรูปแบบร้อยละ

 ถกูวางไว้ ในบรรทดัถดัมา 

 โดยที�ดชันจีะแสดงค่า ณ สิ �นวนัก่อนหน้าของตวัมนัเอง  

    

  4.1.2 ข้อมูลอพัเดทดชันีตลาดหุ้นไทยและสินค้าทางการเงินอื�นๆ 

  

 

รูปที�10 

  ข้อมลูสว่นที�สองถกูแบง่เนื �อหาเป็นที�สว่นๆ เรียงกนัไปเป็น 3 หวัข้อ โดยที�ผู้ใช้สามารถเลือกหวัข้อที�สนใจ

 โดยแตะไปที�หวัข้อนั �นๆแล้วรายละเอียดของแตล่ะหวัข้อจะปรากฏขึ �นมา (รูปที�10)   

  3 หวัข้อในสว่นที�สองนี �ประกอบด้วย 
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     ดชันีตลาดหุ้นไทย  – ข้อมลูดชันขีองตลาดหุ้นไทยทั �งหมดไม่วา่จะเป็น SET, SET50, SET100, SETHD  

  และ MAI ถกูรวบรวมไว้ในหน้านี �  ซึ�งระบบจะตั �งค่า Default เป็นคา่ดชัน ีSET และกราฟแสดงราคารวมถึง 

  จํานวนซื �อขายภายในหนึ�งวนั ผู้ใช้สามารถคลกิไปที�กราฟได้ ถ้าหากอยากดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิ   

  ระบบจะทําการแสดงผลของกราฟในรูปแบบแนวนอน ชื�อของดชันจีะถกูแสดงผลทางด้านบนซ้ายของ 

  หน้าจอสว่นที�สอง สว่นดชันสีงูสดุ ตํ�าสดุ ในวนันั �นจะถกูแสดงผลในบรรทดัถดัมา ทางด้านขวาบนของ 

  หน้าจอสว่นที�สองจะเป็นคา่ดชันปัีจจบุนั โดยมีค่าเปลี�ยนแปลงของดชันใีนเชิงสมับรูณ์และร้อยละ  

  แสดงผลในบรรทดัถดัมา นอกเหนือจากนี �ผู้ใช้สามารถเปลี�ยนไปดดูชันตีลาดหุ้นไทยตวัอื�นๆได้  

  โดยแตะที�ลกูศรที�อยู่ทางด้านซ้ายมือของชื�อดชัน ี

  ตลาดสนิค้า –ราคาสญัญาลว่งหน้าซื �อขายนํ �ามนัดิบและทองคาํจะถกูแสดงผลในหวัข้อนี �   

  โดยมีการระบกุารเปลี�ยนแปลงของราคาในเชิงสมับรูณ์และร้อยละ รวมถงึวนัเวลาที�อพัเดทลา่สดุไว้ให้  

  นอกเหนือจากนี �สเีขยีวและสแีดงแสดงให้เหน็ถึงการขึ �นหรือลงของราคาเมื�อเทียบกบัราคาวนัก่อนหน้า 

  อตัราแลกเปลี<ยน –หวัข้อนี �เป็นการเปรียบเทียบคา่เงินที�สาํคญัๆของโลกว่ามีการอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ �นเมื�อ 

  เทียบกบัคา่เงินบาท โดยมีการระบกุารเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนในเชิงสมับรูณ์และร้อยละ   

  สเีขียวและสแีดงแสดงให้เหน็ถึงการแข็งตวัหรืออ่อนตวัของเงินบาทเมื�อเทียบกบัสกลุเงินต่างๆ โดยใช้อตัรา 

  แลกเปลี�ยนในวนัก่อนหน้าเป็นตวัวดั 

  4.1.3 ข่าวเด่น 

  สว่นที�สามเป็นข่าวเด่นที�มาจา Infoquest ซึ�งเป็นแหล่งขา่วที�น่าเชื�อถือและข่าวที�ทางฝ่ายวิเคราะห์

 หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัสเลอืกมา โดยที� ขา่วเด่นล่าสดุ 3 ข่าวจะปรากฏอยู่ในสว่นนี �และมีการอพัเดทตลอดวนั ถ้า

 ผู้ใช้อยากอ่านข่าวทั �งหมด ผู้ใช้สามารถแตะ “All News” เพื�อเลือกอ่านขา่วทั �งหมดได้ (รูปที�11)  

 

รูปที�11 



 

 4.2 Markets 

 หน้า “Markets” จะแบ่งเป็น 2 

  4.2.1 กลุ่ม ”Market”

  กลุม่ ”Market” ที�นาํข้อมลูหุ้นและตลาดดชัน ี

 ทั �งหมด 6 หวัข้อ ประกอบด้วย

  SET INDEX � แสดงข้อมลูดชันี

  SECTOR  � แสดงข้อมลูรายอตุสาหกรรมทั �งหมด

  MOST ACTIVE VALUE

  MOST ACTIVE VOLUME

  TOP GAINER �

  TOP LOSER � 

2 กลุม่ (รูปที�12) 

 

รูปที�12 

”Market”  

ที�นาํข้อมลูหุ้นและตลาดดชัน ีSET ต่างๆมารวบรวมและแยกเป็นกลุม่ๆไว้

ประกอบด้วย  

แสดงข้อมลูดชันหีุ้น SET ทั �งหมด 

แสดงข้อมลูรายอตุสาหกรรมทั �งหมด 

MOST ACTIVE VALUE � แสดงข้อมลูหุ้นที�มีการซื �อขายตามมลูค่ามากสดุ 

MOST ACTIVE VOLUME � แสดงข้อมลูหุ้นที�มีปริมาณการซื �อขายมากสดุ 

� แสดงข้อมลูหุ้นที�มีการเปลี�ยนแปลงทางราคาเป็นบวกมากสดุ 

 แสดงข้อมลูหุ้นที�มกีารเปลี�ยนแปลงทางราคาเป็นลบมากสดุ 

13 

ต่างๆมารวบรวมและแยกเป็นกลุม่ๆไว้ตามหมวดหมู ่

ขายตามมลูค่ามากสดุ 20 ตวัแรก 

มากสดุ 20 ตวัแรก 

มากสดุ 20 ตวัแรก 

ที�มกีารเปลี�ยนแปลงทางราคาเป็นลบมากสดุ 20 ตวัแรก 
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   4.2.1.1 วิธีการดูผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อของกลุ่ม Markets 

แบง่เป็น 2 วธีิ คือ 

• แตะตามหวัข้อที�ต้องการในหน้า “Markets” ที�มีให้เลอืก 6 หวัข้อ 

• แตะแทบ็ด้านบนของหน้าแสดงผลลพัธ์ของแต่ละหวัข้อ 

โดยมีขั �นตอนดงันี �  

   1. แตะแทบ็ด้านบนของหน้ารายละเอยีด (รูปที�13) 

.  

รูปที�13 

   2. หน้าที�ให้เลอืกหวัข้อจะปรากฏ (รูปที�14) 

   * หมายเหต*ุ ช่วง 9 โมงถึงก่อนตลาดเปิดในแต่ละวนั ระบบจะทําการลา้งขอ้มูลของในหวัขอ้  

   MOST ACTIVE VALUE, MOST ACTIVE VOLUME, TOP GAINER และ TOP LOSER  
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รูปที�14 

   4.2.1.2 วิธีการปรับเปลี+ยนประเภทข้อมลูที+ให้แสดงผล 

   ในกลุม่ “Market”ปรับเปลี�ยนการแสดงผลของข้อมลูที�ให้แสดงผลได้ในเฉพาะหวัข้อ  

MOST ACTIVE VALUE, MOST ACTIVE VOLUME, TOP GAINER และ TOP LOSER เทา่นั �น โดยมี

ขั �นตอนดงันี � 

1. เลอืกหวัข้อที�ได้กลา่วมาข้างต้น 

2. ให้แตะแท็บตวักรองทางทางด้านขวาบนในหน้าหวัข้อที�ผู้ใช้เลอืก (รูปที� 15) 
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รูปที� 15 

3. ใหน้า Filter จะปรากฏ (รูปที� 16) 

 

รูปที� 16 
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4. ผู้ใชสามารถแตะไปที�ประเภทของข้อมลูที�ต้องการให้แสดงผล เครรื�องหมาย  จะ

ปรากฏทางด้านขวามือของข้อมลูที�เลอืก โดยที�ผู้ใช้สามารถเลอืกสงูสดุได้ 8 ข้อมลู 

5. แตะ “Done” ทางด้านขวาบน 

6. ข้อมลูที�เลอืกแสดงผลจะปรากฏ (รูปที� 17) 

 

รูปที� 17 

  4.2.2 กลุ่ม Favorite  

  กลุม่ “Favorite” ที�ผู้ใช้สามารถเลอืกหุ้น, ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (DW), ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุ้นทนุ  

 (Warrant), รายอตุสาหกรรม หรือ ดชันีตลาดหุ้นไทยที�ตนเองสนใจ มาบนัทกึไว้ในหมวดนี � ซึ�งสามารถบนัทกึได้สงูสดุ

 ถึง 6 กลุม่ (รูปที�12) 

   4.2.2.1 วิธีการดูผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อของกลุ่ม Favorite 

   มี 2 วิธีคอื 

   1. แตะตามหวัข้อ Favorite ที�มอียู่ 6 Favorite ที�ต้องการในหน้า “Markets” 

   2. เลื�อนหน้าจอจากในหน้าแสดงผลลพัธ์ของกลุม่ Favorite โดยจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอเป็น 

  สญัลกัษณ์ว่าหน้าจอสามารถเลื�อนได้ (รูปที�18) 
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รูปที�18 

   4.2.2.2 วิธีการเปลี+ยนชื+อหมวด Favorite 

   มีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะ “Edit” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ ”Markets”      

   2. แท็บย่อย “Tap icons to edit favorite name” จะปรากฏ (รูปที�19) 
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รูปที�19 

   3. แตะกลุม่ที�ต้องการจะเปลี�ยนชื�อและแท็บเปลี�ยนชื�อกลุม่จะปรากฏ 

   4. ใสชื่�อใหม่แล้วแตะ “Save” 

    5. แตะ “Done” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ 

   4.2.2.3 ฟังก์ชันค้นหา 

   มีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะที�รูปแวน่ขยาย ทางด้านขวาบนของหน้า Markets แล้วหน้าค้นหาจะปรากฏ   

   (รูปที�20) 
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รูปที�20 

   2. สามารถค้นหาใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (DW), ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุ้นทนุ (Warrant) , 

   รายอสุาหกรรม หรือ ดชันีตลาดหุ้นไทยโดยแตะตรงแท็บสขีาวเพื�อพมิพ์ชื�อที�ต้องการค้นหา  

(รูปที�21) 
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รูปที� 21 

   3. ชื�อที�ค้นหาจะถกูแสดงผลทางด้านลา่งของแท็บสขีาว ทางผู้ใช้สามารถกดไปที�ชื�อเพื�อด ู

   รายละเอียดเพิ�มเต็มหรือแตะปุ่ ม + ที�อยู่ทางด้านซ้ายมือเพื�อเพิ�มเข้าไปในกลุม่ Favorite 

   4.2.2.4 วิธีการเพิ+มข้อมลูเข้าไปในกลุ่ม Favorite  

   ข้อมลูสามารถถกูเพิ�มเข้าไปได้สงูสดุ 20 ตวัในแต่ละกลุม่  

   *หมายเหต*ุ ถา้ผูใ้ชไ้ม่สามารถเพิ-มขอ้มูลที-เหมือนกนัเขา้ไปในกลุ่ม Favorite เดียวกนัได ้ 

   ผู้ใช้สามารถเพิ�มข้อมลูเข้าไปในกลุม่ Favorite ได้ตาม 3 ช่องทางดงัต่อไปนี � 

   a. จากฟังก์ชนัค้นหาในหน้า”Markets” (ตามขั �นตอนในหวัข้อ 4.2.2.3) 

   b. Heat Map / List View (อธิบายรายละเอยีดเพิ�มเตมิในหวัข้อ 4.3) 

• วิธีการเพิ�มข้อมลูเข้าสูก่ลุม่ Favorite จากหน้า List View ทีเป็นผลลพัธ์จากกลุม่ 

“Market”ในหวัข้อ  มขีั �นตอนดงันี � 

    1. แตะข้อมลูที�ผู้ ใช้ต้องการเพิ�มจากหน้า Heat Map หรือ List View ค้างไว้  

    แล้วหน้าที�ใช้เลอืกกลุม่ Favorite จะปรากฏ (รูปที�19) 
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รูปที� 22 

    2. เลอืกกลุม่ที�ผู้ ใช้ต้องการจะบนัทกึข้อมลูนั �นลงไปโดยแตะปุ่ มทางด้านขวามือให้ขึ �นส ี

    เขียว  

    3. แตะ “Save” เพื�อยนืยนั ว่าข้อมลูจะถกูเพิ�มเข้าไปในกลุม่ Favorite ที�ผู้ใช้เลอืก 

    *หมายเหตทีุ-* ผูใ้ชส้ามารถเพิ-มขอ้มูลที-อยู่ในหนา้ Heat Map และ List View ไดจ้าก 

    กลุ่ม Market แต่ไม่สามารถเพิ-มขอ้มูลจากหนา้ Heat Map และ List View จากกลุ่ม  

    Favorite ได ้

   C. หน้ารายละเอียดของข้อมลู (อธิบายรายละเอยีดเพิ�มเตมิในหวัข้อ 4.4) 

• ขั �นตอนการเพิ�มข้อมลูเข้าสูก่ลุม่ Favorite จากหน้ารายละเอียดของข้อมลู 

1. แตะที�ปุ่ ม  ซึ�งอยู่ทางด้านบนของของหน้าจอ แท็บเมนยู่อยจะปรากฏ  

(รูปที� 23) 
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รูปที� 23 

    2. แตะปุ่ มบวก + ทางด้านขวาของแท็บเมนยู่อยที�ขึ �นมา 

    3. เลอืกกลุม่ที�ผู้ ใช้ต้องการจะบนัทกึข้อมลูนั �นลงไปโดยแตะปุ่ มทางด้านขวามือให้ขึ �นส ี

    เขียว (รูปที�19) 

    4. แตะ “Save” เพื�อยนืยนั ว่าข้อมลูจะถกูเพิ�มเข้าไปในกลุม่ Favorite ที�ผู้ใช้เลอืก 

   D. แตะแว่นขยายทางด้านขวาบนของหน็า “Favorite” 

   4.2.2.5 วิธีการตั;งเตือนผ่านหน้า Market     

   มีขั �นตอนดงันี �   

   1. แตะแทบ็ “Alert Setting” ทางด้านบนของหน้า “Markets” (รูปที�12) 

   2. แตะ “Click + to add new” หรือ “+” เพื�อเลือกข้อมลูที�ต้องการจะตั �งเตือน (รูปที�24) 
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รูปที�24 

   4.2.2.6 การแสดงผลจากหัวข้อที+เราเลือก 

   ผลลพัธ์จะถกูแสดงผลเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.Heat map และ 2. List View ซึ�งทั �ง 2 กลุม่  

  (Markets และ Favorite) จะแสดงผลลพัธ์ที�ไม่เหมือนกนั โดยสรุปเป็นตารางได้ดงัรูปที� 25 
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  รูปที� 25  

 4.3 Heat Map / List View 

  4.3.1 Heat Map 

  Heat Map เป็นการแสดงผลในรูปแบบของสี�เหลี�ยมเรียงต่อกนั โดยที�รายละเอยีดในตวัสี�เหลี�ยมจะถกู

 อธิบายไว้ในรูปที� 26 

Favorite Heat Map List View 

Favorite1-6 � � 
Markets   

Set Index � � 
Sectors � � 
Most Active 
Value 

� � 

Most Active 
Volume 

� � 

Top Gainer  � � 
Top Loser  � � 



 

   4.3.1.1 วิธีการ

   สาํหรับการตั �งเตอืนด้วยเสยีงนั �

  “Favorite” และสามารถใช้ตั �งเตอืนได้เฉพาะราคา

• 

  รูปที� 26 

วิธีการตั;งเตือนด้วยเสียง 

สาํหรับการตั �งเตอืนด้วยเสยีงนั �นสามารถตั �งเตอืนได้แคเ่ฉพาะข้อมลูที�ถกูบนัทกึไว้ในกลุม่ 

และสามารถใช้ตั �งเตอืนได้เฉพาะราคาเท่านั �น โดยวิธีการตั �งเตือนด้วยเสยีงมี 

 แตะรูปมือถือที�อยู่ทางด้านบนตรงกลางในหน้า Favorite ที�เราเลือก

ขั �นตอน ดงันี � 

26 

ข้อมลูที�ถกูบนัทกึไว้ในกลุม่  

เท่านั �น โดยวิธีการตั �งเตือนด้วยเสยีงมี 2 วิธี  

ที�เราเลอืก (รูปที�27) โดยมี
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รูปที� 27 

    1. แตะรูปมือถือ 

    2. ข้อความให้ผู้ใช้แตะข้อมลูที�สนใจค้างไว้เพื�อทําการตั �งเตือนด้วยเสยีงจะปรากฏ  

      (รูปที� 28) 
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รูปที� 28 

    3. แตะข้อมลูที�สนใจ ค้างไว้เพื�อทาํการตั �งเตอืนด้วยเสยีง 

    4. แตะ “Turn On RealVoiceTM” ในเมนยู่อยที�ปรากฏขึ �นมา (รูปที� 29) 
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รูปที�29 

    5. เครื�องหมาย  จะปรากฏบนข้อมลูที�ผู้ ใชเลอืก (รูปที� 30) 

 

รูปที� 30 

• แตะข้อมลูที�สนใจค้างไว้ตรง Heatmap โดยมขีั �นตอนดงันี � 

    1. แตะข้อมลูที�สนใจค้างไว้เพื�อทาํการตั �งเตือนด้วยเสยีง 

    2. แตะ “Turn On RealVoiceTM” ในเมนยู่อยที�ปรากฏขึ �นมา (รูปที� 29) 

    3. เครื�องหมาย  จะปรากฏบนข้อมลูที�ผู้ ใช้เลอืก (รูปที� 30) 
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   *หมายเหต*ุ ขอ้มูล Realvoice จะดงัขึ&นทนัทีเมื-อผูใ้ชเ้ปิด real voice และเมื-อราคาหุน้มีการ 

   เปลี-ยนแปลง แต่ผูใ้ชต้อ้งเปิดหนา้ Favorite ไว ้ถา้ใชฟั้งก์ชนันี&  

   4.3.1.2 วิธีการลบการตั;งเตอืนด้วยเสียง 

   โดยแบง่เป็น 2 กรณี 

   1. ปิดการตั �งเตือนทั �งหมด ซึ�งแบง่เป็น 2 วิธีคือ 

    การแตะรูปมือถือทางด้านบนตรงกลางของหน้า Favorite ให้เป็น  

• แตะข้อมลูที�ค้างไว้ตรงข้อมลูที�อยากปิดการตั �งเตือนด้วยเสียงตวัใดตวันงึ แล้วแตะที�

แทบ็ “Turn Off All Real Voicetm”   ในเมนยู่อยที�ปรากฏ(รูปที� 31) 

 
รูปที� 31 

   2. ปิดการตั �งเตอืนในบางข้อมลูโดยการแตะข้อมลูที�ที�อยากปิดการตั �งเตอืนด้วยเสยีงค้างไว้ตรง  

   Heatmap แล้วแตะที�แท็บ “Turn Off Real Voicetm”   ในเมนยู่อยที�ปรากฏ (รูปที� 31) 
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   4.3.1.3 วิธีการเปลี+ยนการเรียงผลของข้อมลู 

   ในหน้า Heat Map ระบบจะตั �งคา่ Default ให้เรียงตามการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เป็นบวกมาก 

  ที�สดุจนถงึการเปลี�ยนแปลงของราคาในที�เป็นลบมากที�สดุ ในรูปแบบร้อยละ โดย Heatmap ในกลุม่  

   “Favorite” และ “Market” (SET Index และ Sector)  คา่การแสดงผลจะแตกตา่งกนั 

• ในหวัข้อ Favorite ผู้ใช้สามารถแตะ  ที�อยู่ทางขวาบนของหน้า Favorite โดย

ข้อมลูจะเปลี�ยนการเรียงเป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี � 

   1. การเปลี�ยนแปลงของราคา / ดชันี ในรูปแบบร้อยละ ณ ปัจจบุนั   

   2. มลูค่าที�ทาํการซื �อ ขาย ณ ปัจจบุนั   

    3. จํานวนที�ซื �อ ขาย ณ  ปัจจบุนั 

   4. ตวัอกัษรของข้อมลู 

  เมื�อแตะแท็บทางด้านขวาบน ข้อมลูจะถกูเรียง ตามรูปที�  32 
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รูปที� 32 

• ในหวัข้อ Market Market (SET Index และ Sector) ผู้ใช้สามารถแตะ  ที�อยู่

ทางขวาบนของหน้า Favorite โดยข้อมลูจะเปลี�ยนการเรียงเป็นลาํดบัดงัตอ่ไปนี � 
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   1. การเปลี�ยนแปลงของราคา / ดชันี ในรูปแบบร้อยละ ณ ปัจจบุนั   

   2. มลูค่าที�ทาํการซื �อ ขาย ณ ปัจจบุนั   

    3. จํานวนที�ซื �อ ขาย ณ  ปัจจบุนั 

   4. ราคาปิดของข้อมลู 

   5. ตวัอกัษรของข้อมลู 

   เมื�อแตะแท็บทางด้านขวาบน ข้อมลูจะถกูเรียง ตามรูปที� 33 
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รูปที� 33 

    

   4.3.1.4 วิธีการตั;งเตือน 

   โดยมีขั �นตอนดงันี � 
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   1 แตะข้อมลูที�สนใจค้างไว้เพื�อทาํการตั �งเตือน 

   2. แตะ “Alert Settings” ในเมนยู่อยที�ปรากฏขึ �นมา (รูปที� 29) 

*หมายเหต*ุสามารถตั&งเตือนไดท้ั&งหมดในหวัขอ้ ”Market” และ “Favorite” ยกเวน้ในหวัขอ้ Most  

Active Volume, Most Active Value, Top Gainer กบั Top Loser     

   4.3.1.5 วิธีการลบข้อมลูใน Heat Map 

   โดยมีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะข้อมลูที�จะลบออกจากกลุม่ Favorite ค้างไว้ 

   2. แตะ “Delete” ในเมนยู่อยที�ปรากฏขึ �นมา (รูปที� 29) 

   

  4.3.2 List View 

  List View เป็นการแสดงผลของข้อมลูในรูปเบบของแถวเรียงตามตวัอกัษรไลจ่ากบนลงลา่งได้สงูสดุ 20 ตวั 

 ซึ�งสามารถเลื�อนขึ �นลงได้ตามในรูปที� 34 โดยที�รายละเอียดในแถวจะถกูอธิบายไว้ในรูปที� 35 

 

รูปที� 34 



 

รูปที� 35 

36 
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     4.3.2.1 วิธีการเปลี+ยนการแสดงผลของข้อมูล 

  ในหน้า List View ระบบจะตั �งคา่ Default ให้แสดงผลตามการเปลี�ยนแปลงของราคาในรูปแบบร้อยละ โดย

 ถ้าหากผู้ใช้อยากเปลี�ยนแปลงการแสดงผล ผู้ใช้สามารทําได้ได้ด้วยการแตะแทบ็  ที�อยู่ทางด้าน

 ขวาบนของหน้า“Market”และ “Favorite” โดยรายละเอียดของข้อมลูที�ผู้ ใช้สามารถเลือกที�จะแสดงผลได้

 ประกอบด้วย  

  1. การเปลี�ยนแปลงของราคา / ดชันี ในรูปแบบร้อยละ ณ ปัจจบุนั   

  2. จํานวนที�ถกูซื �อ ขาย ณ  ปัจจบุนั  

   3. มลูค่าที�ทาํการซื �อ ขาย ณ ปัจจบุนั 

  4. ราคาปิด ณ ตอนตลาดปิดลา่สดุ 

  5. การเปลี�ยนแปลงของราคา / ดชันี ณ ปัจจบุนั  

 เมื�อแตะแท็บทางด้านขวาบน ข้อมลูจะถกูแสดงซึ�งข้อมลูที�ผู้ใช้เลือกแสดงผลจะปรากฏทางด้านขวามอืของแถวแต่ละ

 แถวตามรูปที� 36 
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รูปที� 36 

*หมายเหต ุขอ้มูลทั&งหมดจะถูกเรียงตามตวัอกัษร* 

  4.3.3 ค่าสีใน Heat Map และ List View 

  สใีน Heat Map และ List View บ่งบอกถึงการเปลี�ยนแปลงของราคาหรือดชันโีดยที� 
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  1. สีเขยีว � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมค่ีามากกว่าราคาหรือดชันีปิดของตวัมนัเองในวนัทาํการ  

  ก่อนหน้า (ยิ�งราคาหรือดชันีแสดงค่าเป็นสเีขยีวเข้มมากเทา่ไหร่ การเปลี�ยนแปลงที�เพิ�มขึ �นของราคาหรือ 

  ดชันีปัจจบุนัเมื�อเทยีบกบัราคาหรือดชันปิีดของวนัทาํการก่อนหน้าจะยิ�งมากขึ �นเท่านั �น) 

  2. สีเหลอืง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีค่าไม่แตกตา่งกบัราคาหรือดชันปิีดของตวัมนัเองในวนัทาํ  

  การก่อนหน้า 

  3. สีแดง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีค่าตํ�ากว่าราคาหรือดชันปิีดของตวัมนัเองในวนัทาํการก่อน  

  หน้า (ยิ�งราคาหรือดชันแีสดงคา่เป็นสแีดงเข้มมากเทา่ไหร่ การเปลี�ยนแปลงที�ตํ�าลงของราคาหรือดชันี 

  ปัจจบุนัเมื�อเทยีบกบัราคาหรือดชันปิีดของวนัทาํการก่อนหน้าจะยิ�งมากขึ �นเท่านั �น) 

   4.3.4 วิธีการเปลี�ยนรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล  

  การเปลี�ยนการแสดงผลของข้อมลูสามารถทําได้ในกลุม่ Favorite เท่านั �น โดยแตะรูปทางด้าน  

 ซ้ายบนของหน้าจอ “Favorite” รูปจะบ่งบอกถึงรูปแบบการแสดงผลของข้อมลูในปัจจบุนั โดยที� 

  1.   เป็นการแสดงผลในรูปแบบของ Heat Map 

  2. เป็นการแสดงผลในรูปแบบของ List View 

  ซึ�งถ้าผู้ใช้แตะสองรูปด้านบนนี � ระบบจะเปลี�ยนการแสดงผลของข้อมลูเป็นอีกรูปแบบทนัท ี(รูปที�34) 
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รูปที� 37 

  4.3.5 วิธีการลบข้อมูลที�อยู่ในกลุ่ม “Favorite” 

    ให้ทาํตามขั �นตอนในหวัข้อ 4.3.1.5 

 4.4 Stock Details 

 เป็นหน้าที�แสดงรายละเอยีดตา่งๆไม่ว่าจะเป็น P.Close,P.Open,High,Low,Yield(%),Mkt 

Cap,ROE,Vol,Val,P/E,P/BV,EPS,D/E,ROA ชื�อ,ราคา / ดชัน ีลา่สดุ ข่าว ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที�สําคญั อื�นๆ (รูปที�38) 



 

   
  โดยที�ในหน้า “Stock Details”

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุ้นทนุ 

 

รูปที� 38 

“Stock Details” ผู้ใช้สามารถดขู้อมลูได้ทั �ง หุ้น, ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์

ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุ้นทนุ (Warrant), รายอตุสาหกรรม และ ดชันีตลาด (รูปที� 39) 
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ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (DW),   
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รูปที� 39 

  อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของแต่ละข้อมลูจะมีไม่เหมือนกนั (อธิบายเพิ�มเติมในหวัข้อ 4.4.6) 
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  4.4.1 Info 

  หน้า “Info” เป็นหน้าที�รวบรวมรายละเอยีดที�สาํคญัต่างๆของข้อมลูที�ผู้ใช้สนใจด ูโดยที�ในหน้า  

 นี �ถกูแบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ 

   4.4.1.1 กราฟ  

   ซึ�งตวักราฟก็จะแบ่ง 2 สว่นยอ่ย อีกคือ 

1.กราฟราคาซึ�งจะสามารถดรูาคาย้อนหลงัจนถงึปัจจบุนัได้โดยการใช้นิ �วลากตามกราฟราคา 

(รูปที� 40)  

 

            
รูปที� 40 

 

นอกเหนือจากนี �ผู้ ใช้ยงัสามารถใช้สองนิ �วลากเพื�อใช้ดชู่วงเวลาและราคาที�ผู้ใช้สนใจได้อีกด้วย 

(รูปที� 41) 
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รูปที� 41 

2. การแสดงผลเพิ�มเติมซึ�งสามารถปรับเปลี�ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้  

(รายละเอยีดเพิ�มเติมในหวัข้อ 4.4.1.4) โดยที�ระบบตั �งคา่ Default เป็น Volume  

   4.4.1.2 ราคาปัจจบุนัของข้อมูล 

   รายละเอียดของสว่นที�สองจะอธิบายไว้ในรูปที� 42 



 

• วิธีการดกูารเปลี�ยนแปลง

ตามคําอธิบายในรูปที� 

ของตวัข้อมลูเองได้ โดยวิธีการคอืแตะแทบ็ 

ข้อมลูที�ผู้ใช้

1. DAY CHANGE 

2. WEEK CHANGE 

ที�แล้ว 

3. MONTH CHANGE 

เดือนที�แล้ว

รูปที� 42 

วิธีการดกูารเปลี�ยนแปลงราคา 

ตามคําอธิบายในรูปที� 42 วา่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทยีบราคาปัจจบุนัได้กบัราคาของ

ของตวัข้อมลูเองได้ โดยวิธีการคอืแตะแทบ็ “DAY CHANGE” ซึ�งเป็นตวัที�ระบบตั �งคา่ 

ผู้ใช้สามารถดไูด้คือ (รูปที� 43) 

DAY CHANGE � ราคา / ดชันีปัจจบุนัเทียบกบัราคาปิดของวนัทําการลา่สดุ

WEEK CHANGE � ราคา / ดชันีปัจจบุนัเทียบกบัราคาปิดของวนัทําการเดียวกนัเมื�ออาทิตย์

MONTH CHANGE � ราคา / ดชัน ีปัจจบุนัเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการเดยีวกนัเมื�อ

เดือนที�แล้ว 
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วา่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทยีบราคาปัจจบุนัได้กบัราคาของช่วงเวลาต่างๆ

ซึ�งเป็นตวัที�ระบบตั �งคา่ Default ไว้  

ปัจจบุนัเทียบกบัราคาปิดของวนัทําการลา่สดุ 

ปัจจบุนัเทียบกบัราคาปิดของวนัทําการเดียวกนัเมื�ออาทิตย์

ปัจจบุนัเทยีบกบัราคาปิดของวนัทําการเดยีวกนัเมื�อ
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4. YEAR CHANGE � ราคา / ดชันี ปัจจบุนัเทียบกบัราคาปิดของวนัทําการเดยีวกนัเมื�อปีที�

แล้ว 

  

  

รูปที� 43 

ในขณะเดียวกนัสเีป็นตวับง่บอกถึงการเปลี�ยนแปลงของราคาหรือดชันีโดยที� 
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1. สีเขยีว � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมค่ีามากกว่าราคาหรือดชันีปิดของตวัมนัเองในช่วงเวลาที�

ผู้ ใช้เลอืกด ู

2. สีแดง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีค่าตํ�ากว่าราคาหรือดชันปิีดของตวัมนัเองในช่วงเวลาที�ผู้ใช้

เลอืกด ู

3. สีเหลอืง � ราคาหรือดชันมีีคา่เท่ากบัหรือเปลี�ยนแปลงไม่มากเมื�อเทียบราคาหรือดชันปิีดของ

ตวัมนัเองในช่วงเวลาที�ผู้ ใช้เลอืกด ู

   4.4.1.3 รายละเอยีดข้อมูล 

   รายละเอียดข้อมลูจะถกูแบง่ เป็น 5 สว่น โดยผู้ใช้สามารถเลอืกดไูด้โดยการเลื�อนหน้าจอไป 

  ทางซ้ายหรือขวาเพื�อดรูายละเอียดที�สนใจ มีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอเป็นสญัลกัษณ์ว่าหน้าจอสามารถเลื�อนได้ 

  และบอกวา่ผู้ใช้ดรูายละเอียดในหน้าไหนอยู ่(รูปที� 44) 
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รูปที� 44 

   รายละเอียดทั �ง 5 สว่น ประกอบด้วย  

• ประวตัิของบริษัทจดทะเบียนว่าดําเนินการในธุรกิจประเภทไหน (รูปที� 45)  
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     รูปที� 45 

• รายละเอียดสาํคญัๆของราคาการซื �อ ขาย เช่น ราคาเปิดปิดในแต่ละวนั ราคาตํ�าสดุ-สงูสดุในแต ่

  ละวนั  และอตัราสว่นทางการเงินที�สาํคญัเช่น P/E , EPS , D/E ซึ�งในสว่นนี �ระบบตั �งค่าเป็น  

  Default ไว้ (รูปที�46) 

  

      รูปที� 46 

• ตวับง่ชี �ทางเทคนคิ 7 ตวั ประกอบด้วย EMA(5), EMA(10), EMA(20), EMA(50), EMA (90),  

  RSI(14) และ MACD (12,26,9) ซึ�งสง่สญัญาณทางเทคนคิไว้ 3 แบบ (รูปที� 47) 

 1. Positive � แนะนําซื �อ 

 2. Negative � แนะนําขาย 

 3. Neutral  � แนะนําถือ 
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               รูปที� 47 

 

• จํานวนและราคาเสนอซื �อ-ขาย โดยที�ทางด้านซ้ายเป็นจํานวนและราคาเสนอซื �อ 5 จํานวน สว่น 

 ทางด้านขวาจะเป็นจํานวนและราคาเสนอขาย 5 จํานวน   

สบีง่บอกถึงการเปลี�ยนแปลงของราคาหรือดชันีโดยที� 

 1. สีเขยีว   �  ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมคี่ามากกวา่ราคาหรือดชันีปิดของตวัมนัเองในวนัทําการ 

 ก่อนหน้า 

   2. สีเหลอืง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีค่าไม่แตกตา่งกบัราคาหรือดชันปิีดของตวัมนัเองในวนัทาํ 

   การก่อนหน้า 

 3. สีแดง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีค่าตํ�ากว่าราคาหรือดชันปิีดของตวัมนัเองในวนัทาํการก่อน

 หน้า  

   เส้นใต้ตวัเลขราคาจะเป็นเส้นบง่บอกจํานวนที�เสนอซื �อ ขาย ซึ�งยิ�งถ้าเส้นยาวเทา่ไหร่ จํานวนก

เสนอซื �อหรือเสนอขายก็จะยิ�งมากขึ �นเท่านั �น  (รูปที� 48) 

 

 
 รูปที�48 
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 นอกเหนือจากนี �ผู้ ใช้ยงัสามารถดรูายละเอยีดจํานวนและราคาการซื �อ ขายย้อนหลงัเป็นรายนาที

 ได้โดยมีขั �นตอนดงันี � 

 1. แตะตรงสว่นจํานวนและราคาเสนอซื �อ-ขาย 

 2. แตะ “View History” ในเมนยู่อย “Bid Offer History”ที�ปรากฏขึ �นมา (รูปที� 49) 

 

 
รูปที� 49 

 3. หน้าจอดรูายละเอียดจํานวนและราคาการซื �อขายย้อนหลงัจะปรากฏ (รูปที� 50) 
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รูปที� 50 

4. เลอืกช่วงเวลาที�อยากดรูายละเอยีดโดยการใช้นิ �วลากในสว่นของกราฟด้านลา่ง (รูปที� 51) 

 
รูปที� 51 

5. กราฟด้านบนจะแสดงจํานวนและราคาเสนอซื �อขายในช่วงเวลาที�ผู้ ใช้ที�เลอืกในกราฟด้านลา่ง ข้อมลู

จะถกูแสดงได้อยา่งละ 5 จํานวนทั �งในฝั�งเสนอซื �อและเสนอขาย โดยที�แท่งสีฟ้าเป็นจํานวนเสนอซื �อ สว่น
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แทง่สีชมพเูป็นฝั�งเสนอขาย อีกทั �งผู้ใช้ยงัสามารถใช้นิ �วลากเพื�อดรูายละเอยีดบนกราฟด้านบนได้อกีด้วย 

(รูปที� 52) 

 
รูปที� 52 

 

• รายละเอียดเปรียบเทยีบการเปลี�ยนแปลงของราคาในรูปแบบร้อยละเมื�อเทียบทั �งกบัตวัมนัเอง กบั

รายอตุสาหกรรม และกบัทั �งตลาด โดยที�แบง่ช่วงเวลาเป็น 1 เดือน และ 3 เดือน และ 1 ปี ซึ�ง 

รายละเอียดถกูแสดงผลในรูปแบบ กราฟ และ ตาราง นอกเหนือจากนี �ผู้ใช้สามารถลากนิ �วไปตาม

กราฟเพื�อดรูายละเอียดในช่วงเวลาที�ได้ (รูปที� 53) 
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รูปที� 53 

 

ในขณะดยีวกนัสยีงับง่บอกถึงการเปลี�ยนแปลงของราคาหรือดชันโีดยที� 

1. สีเขยีว � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมกีารเปลี�ยนแปลงในรูปแบบร้อยละที�เป็นบวก เทยีบกบั

ข้อมลูที�มีไว้ให้ 

2. สีแดง � ราคาหรือดชันปัีจจบุนัมีการเปลี�ยนแปลงในรูปแบบร้อยละที�เป็นลบ เทยีบกบัข้อมลู

ที�มีไว้ให้ 

   4.4.1.4 การตั;งค่าเพิ+มเตมิ 

   ผู้ใช้สามารถตั �งคา่เพิ�มเติมจากหน้า “Info” ได้โดย 

   1. แตะแทบ็  ที�อยู่ทางด้านขวาบนของหน้าจอ “Info” 

   2. เมนยูอ่ยที�ให้เลือกการตั �งคา่จะปรากฏทางด้านบน (รูปที�54) 
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รูปที� 54 

  เมนกูารตั �งค่าจะแบ่งเป็น 3 หวัข้อย่อยคือ 

• การตั �งค่ากราฟเพิ�มเติมที�อยู่ทางด้านลา่งในสว่นที�หนึ�งของหน้า “Info” ซึ�งผู้ ใช้สามารถเปลี�ยนคา่

ของกราฟเพิ�มเติมนี �ได้โดย 

1. แตะแทบ็ “Settings”   

2. เมนทูี�ให้เลอืกการตั �งค่าของกราฟจะปรากฏ (รูปที� 55) 
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รูปที� 55 

โดยในรูปที� 56 จะแสดงรายละเอยีดการตั �งคา่ว่าสามารถตั �งค่าให้กราฟแสดงผลในรูปแบบ

ทั �งหมดดงันี � 

การตั �งค่า ช่วงเวลา 
 Volume  1 นาท ี
Value 1 ชั�วโมง 
RSI 2 ชั�วโมง 

MACD วนั 
NVDR สปัดาห์ 

 เดือน 

      รูปที� 56 

   

  3. ผู้ใช้เลือกการตั �งคา่ที�ต้องการโดยการเลื�อนขึ �นลง 

  4. กดเครื�องหมายลกูศร  เพื�อแสดงผลและสามารถใช้นิ �วลากไปตามกราฟเพื�อด ู

  รายละเอียดได้ (รูปที�57) 
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รูปที� 57 

• การตั �งเตอืนข้อมลูที�ผู้ใช้เลอืกดอูยู่โดยการแตะแทบ็  

• การเพิ�มข้อมลูที�ผู้ ใช้เลอืกดอูยูใ่นกลุม่ “Favorite”โดยการแตะแทบ็  

   4.4.1.5 Technical Chart 

   ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชนันี �ในการวาดกราฟและสร้างสตูรเชิงเทคนคิขึ �นได้เอง โดยการแตะแท็บ  

    ทางด้านซ้ายบนหรือเอียงหน้าจอให้เป็นลกัษณะแนวนอน โดยที�หน้าจอ   

   “Technical Chart” จะปรากฏขึ �นมา (รูปที� 58) 

 



 

   *หมายเหตุ

   

  4.4.2 News 

   4.4.2.1 วิธีการดูข่าว

ผู้ใช้สามารถดู

1. แตะแทบ็ 

2. หน้าข่าวของข้อมลูที�ผู้ ใช้เลอืกดจูะปรากฏ 

  รูปที� 53 

หมายเหต*ุ รายละเอียดของหนา้นี&จะถูกอธิบายเพิ-มเติมในหวัขอ้ 4.

     

 

วิธีการดูข่าว 

ผู้ใช้สามารถดขู่าวของข้อมลูโดยมีขั �นตอนดงัต่อไปนี � 

แตะแท็บ “News” 

หน้าข่าวของข้อมลูที�ผู้ ใช้เลอืกดจูะปรากฏ (รูปที� 54)   
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.5 



 

 
4.หน้ารายละเอียดของขา่วก็จะปรากฏ 

 

 

รูปที� 54 

  

หน้ารายละเอียดของขา่วก็จะปรากฏ (รูปที� 55) 

 
รูปที� 55 
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   4.4.2.2 วิธีการเลอืกแหล่งข่าวที+ต้องการอ่าน 

   ในหน้าขา่วของข้อมลูที�ผู้ ใช้เลอืก ระบบจะตั �งค่า Default ไว้เป็น “All”ในตอนแรก แต่ถ้าผู้ใช้อยาก 

  เลอืกแหลง่ที�มาของขา่ว สามารถทาํได้โดยมีขั �นตองดงัต่อไปนี � 

1. แตะ “All” ที�อยู่ทางด้านขวาบนของ หวัข้อ “News” 

   2. เมนทูี�ให้เลอืกแหลง่ขา่วจะปรากฏ (รูปที� 56) 

 

รูปที� 56 

โดยที�แหลง่ขา่วประกอบไปด้วย Infoquest, RSS, SETTRADE, FSS Research และ FSS News  

 

3. สามารถเลื�อนไปที�แหลง่ที�มาของข่าวที�ต้องการด ู(รูปที� 57) 
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รูปที� 57 

 

4. แหลง่ขา่วที�เลือกจะปรากฏทางด้านซ้ายบน (รูปที� 58) 

 

รูปที� 58 
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   4.4.3 Fundamental 

  เป็นฟังก์ชนัที�รวบรวมข้อมลูทารการเงินและเอกสารที�สําคญัตา่งๆของบริษัท โดยที�ผู้ใช้สามารถเข้าไปดไูด้ 

  โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. แตะแทบ็”Fund…” 

2. หน้าที�รวบรวมเอกสารและข้อมลูทางการเงินจะปรากฏ (รูปที� 59) 

 
รูปที� 59 

มี 10 หวัข้อที�ผู้ใช้สามารถเลือกดไูด้ ได้แก่ 

• Documents  � รวบรวมเอกสารที�สาํคญัของบริษัทจดทะเบยีน เช่น งบการเงินรายไตรมาสและ

รายปี รายงานประจําปี แบบ56-1 (รูปที� 60) 
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รูปที� 60 

• Financial Ratio � อตัราสว่นทางการเงินที�สาํคญั เช่น P/E,P/BV,D/E,EPS, Dividend Yield ซึ�ง
แสดงผลในรูปแบบแผนภมิูและกราฟเส้น ในรูปแบบรายปี (ดไูด้ 9 ปีย้อนหลงั) และรายไตรมาส  
(ดไูด้ 10 ไตรมาสย้อนหลงั) อีกทั �งยงัสามารถเลือกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียงหน้าจอเป็น
แนวนอน  (รูปที� 61) 

  
รูปที� 61 
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• Key Statistics � รายละเอยีดที�สาํคญัในแตล่ะหวัข้อของ Fundamental มารวบรวมไว้ในนี � เช่น 
สนิทรัพย์รวม, รายได้รวม, P/E, EBIT และอื�นๆ ในรูปแบบรายปี (ดไูด้สงูสดุ 5 ปีย้อนหลงั) และ
รายไตรมาส(ดไูด้สงูสดุ 5 ไตรมาสย้อนหลงั) อีกทั �งยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียง
หน้าจอเป็นแนวนอน  (รูปที� 62) 

 

    

รูปที� 62 

• Financial Chart � แสดงงบการเงินตา่งๆในรูปแบบแผนภมิูและกราฟเส้น ซึ�งสามารถดไูด้ทั �ง
รายปี (ดไูด้ 9 ปีย้อนหลงั) และรายไตรมาส (ดไูด้ 10 ไตรมาสย้อนหลงั) และรายไตรมาส  อีกทั �ง
ยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน  (รูปที� 63) 
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รูปที� 63 

 

• Balance Sheet � งบดลุในรูปแบบรายปี (ดไูด้สงูสดุ 5 ปีย้อนหลงั) และรายไตรมาส 

 (ดไูด้สงูสดุ 5 ไตรมาสย้อนหลงั) อีกทั �งยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียงหน้าจอเป็น
 แนวนอน (รูปที� 64) 

 

 



66 

 

  

รูปที� 64 

• Income Statement � งบกําไรขาดทนุแบบรายปี (ดไูด้สงูสดุ 5 ปีย้อนหลงั) และรายไตรมาส 

(ดไูด้สงูสดุ 5 ไตรมาสย้อนหลงั) อีกทั �งยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียงหน้าจอเป็น
แนวนอน (รูปที� 65) 
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รูปที� 65 

• CashFlow � งบกระสเงินสดในรูปแบบรายปี (ดไูด้สงูสดุ 5 ปีย้อนหลงั) และรายไตรมาส 

(ดไูด้สงูสดุ 5 ไตรมาสย้อนหลงั) อีกทั �งยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน 
(รูปที� 66) 
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รูปที� 66 

 

• Shareholder � แสดงรายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และจํานวนหุ้นที�แต่ละรายถืออยู่ อกี
ทั �งยงัสามารถเลอืกดไูด้เป็นแนวนอนโดยการเอยีงหน้าจอเป็นแนวนอน นอกเหนอืจากนี �จํานวน
หุ้นที�ถือเป็นร้อยละถกูแสดงผลในรูปแบบแนวนอน (รูปที� 67) 
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รูปที� 67 

 

• Director Trade � แสดงรายการซื �อ ขายหุ้นตวันั �นของผู้บริหารในบริษัท (รูปที� 68) 
 

  
รูปที� 68 
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• Right & Benefit � แสดงปฏิทนิหุ้นของบริษัท (รูปที� 69) 
 

 
รูปที� 69 

 

  4.4.5 SET Summary 

  เป็นฟังก์ชนัที�ผู้ ใช้สามารถดขู้อมลูทั �งหมดในรูปแบบของทั �งตลาดได้ 

   4.4.5.1 วิธีการเข้าใช้ 

1. แตะแทบ็ “Fund..”ของ SET  

2. หน้า Fundamental ของ SET จะปรากฏ (รูปที� 70) 



71 

 

 

รูปที� 70 

 3. แตะแทบ็ “SET SUMMARY” 

 4. หน้าจอ “SET SUMMARY” จะปรากฏ (รูปที�71) 

 
รูปที� 71 

 ในหน้าจอเป็นกราฟวงกลมและภายในสจีะแยกเป็นรายอตุสาหกรรมและหุ้นที�อยู่ในรายอตุสาหกรรมนั �น 
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   4.4.5.2 วิธีการตั;งค่า 

ระบบจะตั �งคา่ default ให้แสดงผลเป็นมลูคา่ทางการตลาดทั �งหมดของ SET ซึ�งผู้ใช้สามารถ 

• เปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ให้เป็นมลูค่าอื�นๆ เช่น มลูค่าสนิทรัพย์รวม, มลูค่าหนี �สนิ และมลูค่าอื�นๆได้

โดย  

1. การแตะลกูศรทางด้านซ้ายบน 

2. เมนยูอ่ยที�ให้เลือกมลูค่าอื�นๆจะปรากฏ (รูปที� 72) 

 

 
รูปที� 72 

ซึ�งมีให้เลอืกแสดงผลทั �งหมด 6 แบบ คือ Market Cap, Assets, Liabilities, Net Profit, 

Revenue และ Equity 

3. เลอืกหวัข้อแล้วระบบจะทําการประมวลผลใหมแ่ละหวัข้อทางด้านซ้ายบนก็จะเปลี�ยนตาม

หวัข้อที�ผู้ใช้เลือก (รูปที� 73) 
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รูปที� 73 

 

• เปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ให้เป็นรายอตุสาหกรรมอื�นๆ ได้ 2 วิธี โดยการ 

1. แตะรายอตุสาหกรรมหรือหุ้นในอตุสาหกรรมนั �น 

2. แตะลกูศร ขึ �นลง ทางด้านขวาบน (รูปที� 74) 

*หมายเหต*ุวิธีการเดียวกบัหวัขอ้ 4.4.5.2 
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รูปที�74 

 

ผู้ใช้สามารถเลอืกดรูายอตุสาหกรรมได้ทั �งจากตลาด SET และ MAI (-MS) ได้ 

หน้าวงกลมที�เป็นรายอตุสาหกรรมและหุ้นในตวัอตุสาหกรรมนั �นจะปรากฏ (รูปที� 75) 

 

 
รูปที� 75 
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   *หมายเหต*ุ ผูใ้ชส้ามารถตั&งค่าใหม่ทั&ง 2 ค่า ไดพ้ร้อมกนั 

  4.4.6 สรุปรายละเอียดบนแต่ละข้อมูล 

  ข้อมลูแต่ละตวัสามารถแสดงผลได้ไม่เทา่กนัโดยที�สรุปไว้ในรูปที� 76 

 หุ้น ราย
อตุสาหกรรม 

SET ดชันี SET

อื�นๆ 
Info � � � � 

News � � � � 

Fundamental �  �  

ประวตัขิองบริษัท �    

รายละเอียดสําคญั
ของการซื �อ ขาย 

และอตัราสว่นทาง
เงินที�สําคญั 

� � � � 

ตวับ่งชี �ทางเทคนิค � � � � 

จํานวนและราคา
เสนอซื �อ-ขาย 

�    

การเปรียบเทียบ
ราคา 

�    

Technical Chart � � � � 
 

      

รูปที� 76 
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 4.5 Technical Charts 

  ผู้ใช้สามารถวาดกราฟและสร้างสตูรทางเทคนิคที�มีให้เลอืกใช้จากหวัข้อนี � 

  4.5.1 วิธีการเข้าใช้ 

  มีขั �นตอนดงันี � 

  1. แตะแทบ็  ทางด้านซ้ายบนหรือเอียงหน้าจอให้เป็นลกัษณะแนวนอน ในหน้า   

  Stock info (รูปที�77) 

 

รูปที� 77 

  2. หน้าจอ Technical Chart ก็จะปรากฏ (รูปที� 78)  



77 

 

 

รูปที� 78 

  4.5.2 รายละเอยีดหน้า Technical Charts 

  ในหน้านี � กราฟจะถกูแสดงผลเป็นแนวนอนเพื�อให้ผู้ใช้สามารถดรูายละเอยีดได้มากขึ �น โดย  

 ฟังก์ชนัการใช้งานตา่งๆจะถกูสรุปไว้ในรูปที� 79 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

รูปที� 79 

78 
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  โดยที�รายละเอยีดในแต่ละฟังก์ชนัจะถกูอธิบายในหวัข้อต่อๆไป 

  4.5.3 กราฟ 

  กราฟถกูแบง่เป็น 3 ส่วน 

   4.5.3.1 กราฟราคา 

   ผู้ใช้สามารถลากนิ �วไปตามกราฟราคาเพื�อดรูายละเอยีดในจดุที�ผู้ ใช้เลอืกตามรูปที� 80 

 

รูปที�80 

   แต่ละจดุมีกลอ่งสี�เหลี�ยมปราฏเพื�อบอกรายละเอยีด โดยที�รายละเอียดจะอธิบายไว้ในรูปที� 81 



 

   อีกทั �งผู้ ใช้
   หรือช่วงราคาที�ผู้สนใจได้

 

รูปที� 81 

ใช้ยงัสามารถใช้สองนิ �วในการเลื�อนกราฟราคาเพื�อดรูายละเอยีดใน
หรือช่วงราคาที�ผู้สนใจได้ (รูปที� 83) 

80 

เพื�อดรูายละเอยีดในช่วงเวลา(รูปที� 82)  
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รูปที� 82 

   ช่วงเวลาของกราฟจะแสดงในสว่นลา่งสดุของหน้าจอโดยที�รายละเอียดจะถกูอธิบายในหวัข้อ  
   4.5.3.3 

 

รูปที� 83 



 

   นอกเหนือจ
   กราฟแท่งเทียน โดยรายละเอียดของการเปลี�ยนการตั �งค่าจะถกูอธิบาย

   4.5.3.2 กราฟเพิ+มเตมิ

   กราฟเพิ�มเติมจะอยู่ทางด้านลา่งของกราฟราคาซึ�งผู้ใช้สามารถเปลี�ยนค่า

  รายละเอยีดการตั �งค่าจะถกูอธิบายใน

   4.5.3.3 ช่วงเวลาในกราฟ

   ช่วงเวลาการแสดงผลของกราฟจะอยู่ทางด้านลา่งสดุ

  2 วิธีคอื 

• ใช้สองนิ �ว

• ใช้สองนิ �วในการยอ่ ขยายสว่นช่วงเว

 

   รูปทรงของช่วงเวลา

  4.5.4 ฟังก์ชันปรับแต่งต่างๆ

  ฟังก์ชนัที�ใช้ในการปรับการตั �งคา่และการแสดงผลของกราฟราคาและกราฟเพิ�มเติม

 แบง่เป็น อกี 6 หวัข้อ 

 

   4.5.4.1 ค้นหา

   1. แตะแทบ็  

นอกเหนือจากนี �ผู้ใช้สามารถเปลี�ยนรูปแบบของตวักราฟได้ ซึ�งระบบได้ตั �งคา่ 
กราฟแท่งเทียน โดยรายละเอียดของการเปลี�ยนการตั �งค่าจะถกูอธิบาย

กราฟเพิ+มเตมิ 

กราฟเพิ�มเติมจะอยู่ทางด้านลา่งของกราฟราคาซึ�งผู้ใช้สามารถเปลี�ยนค่า

รตั �งค่าจะถกูอธิบายในหวัข้อ 4.5.4.3 

ช่วงเวลาในกราฟ 

ช่วงเวลาการแสดงผลของกราฟจะอยู่ทางด้านลา่งสดุ (รูปที�83) ซึ�งผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 

ใช้สองนิ �วเลื�อนในกราฟราคา 

วในการยอ่ ขยายสว่นช่วงเวลาในรูปด้านลา่ง  

รูปที� 83 

รูปทรงของช่วงเวลาที�ผู้ใช้เลอืกจะเป็นรูปทรงเดยีวกบักราฟราคา 

ฟังก์ชันปรับแต่งต่างๆ 

ฟังก์ชนัที�ใช้ในการปรับการตั �งคา่และการแสดงผลของกราฟราคาและกราฟเพิ�มเติม

  

ค้นหากราฟข้อมลูตัวอื+น 

แตะแท็บ    

82 

รถเปลี�ยนรูปแบบของตวักราฟได้ ซึ�งระบบได้ตั �งคา่ Default ไว้เป็น  
กราฟแท่งเทียน โดยรายละเอียดของการเปลี�ยนการตั �งค่าจะถกูอธิบายในหวัข้อ 4.5.4.3 

กราฟเพิ�มเติมจะอยู่ทางด้านลา่งของกราฟราคาซึ�งผู้ใช้สามารถเปลี�ยนค่าที�แสดงผลได้   

ซึ�งผู้ ใช้สามารถเลอืกช่วงเวลาได้  

 

ฟังก์ชนัที�ใช้ในการปรับการตั �งคา่และการแสดงผลของกราฟราคาและกราฟเพิ�มเติม โดย  



 

   2. หน้าค้นหากราฟจะปรากฏ 

   โดยที�หน้าค้นหากราฟจะเป็นรูปแบบในแนวนอนแล

• แท็บ “Type Stock Name or Company”

• แท็บ “Favorites”

   3. พิมชื�อข้อมลูที�ต้องการดกูราฟเข้าไปในช่อง

   ข้อมลูในหวัข้อ 

   4. หน้า Technical Chart 

หน้าค้นหากราฟจะปรากฏ (รูปที� 84) 

รูปที� 84 

าค้นหากราฟจะเป็นรูปแบบในแนวนอนและยงัแบ่งเป็นอกี 2 

“Type Stock Name or Company” ไว้ค้นหาข้อมลูที�ผู้ ใช้ต้องการดกูราฟ

“Favorites” ที�มีข้อมลูที�เราตั �งในกลุม่ Favorite ไว้ 

พิมชื�อข้อมลูที�ต้องการดกูราฟเข้าไปในช่อง “Type Stock Name or Company”

ข้อมลูในหวัข้อ “Favorites” 

Technical Chart ของข้อมลูที�ผู้ใช้เลือกจะปรากฏ (รูปที� 85)

รูปที� 85 

83 

 

2 สว่น 

ไว้ค้นหาข้อมลูที�ผู้ใช้ต้องการดกูราฟ 

“Type Stock Name or Company” หรือแตะ 

) 

 



84 

 

   4.5.4.2 ปรับการแสดงเวลาในตัวกราฟราคา 

   1. แตะแทบ็   

   2. แท็บที�ให้เลือกเวลาการแสดงผลในตวักราฟราคาจะปรากฏทางด้านขวาบน (รูปที� 86)  

 

รูปที� 86  

   เวลาที�แสดงผลอยู่จะเป็นตวัอกัษรสดีาํ 

   3. แตะเวลาที�ต้องการให้แสดงผลโดยมีให้เลอืก 6 เวลา ได้แก่ 1 นาท,ี 15 นาท,ี 1 ชั�วโมง,  

       2 ชั�วโมง, วนั, สปัดาห์ และเดอืน 

   4. ตวักราฟราคาก็จะเปลี�ยนไปตามเวลาที�ผู้ใช้เลอืก (รูปที� 87) 



 

   โดยที�ผู้ใช้สามารถใช้นิ �วลากไปตามกราฟเพื�อดรูายละเอยีดพิ�มเตมิได้

   4.5.4.3 ปรับแต่งตัวบ่งชี;

   1. แตะแทบ็ 

   2. หน้าปรับแต่งจะป

รูปที� 87 

โดยที�ผู้ใช้สามารถใช้นิ �วลากไปตามกราฟเพื�อดรูายละเอยีดพิ�มเตมิได้

ปรับแต่งตัวบ่งชี;และข้อมูลที+ถูกแสดงบน กราฟ 

แตะแท็บ  

หน้าปรับแต่งจะปรากฏ  (รูปที� 88) 
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โดยที�ผู้ใช้สามารถใช้นิ �วลากไปตามกราฟเพื�อดรูายละเอยีดพิ�มเตมิได้ 
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รูปที� 88 

   หวัข้อสาํหรับการปรับแต่งแบง่ได้เป็น 4 หวัข้อ ซึ�งสามารถเลอืก indicatiors ได้สงูสดู 3 ตวั 

• Technical Indicators  ซึ�งประกอบไปด้วยตวับ่งชี �ตามหวัข้อต่อไปนี � 

EMA   
SMA 
RSI 
ATR 

MACD  
Bollinger Bands 

OBV 
BB 

ADX 
 SSTO  
FSTO 

Parabolic 
Williams%R 

Fibonacci Setting 
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   ตวับง่ชี �บางตวัสามารถตั �งคา่ เลข Indicator ได้เองโดยแตะในตวับ่งชี �ที�มีลกูศรชี �ขวา   แล้ว 

   หน้าจอการตั �งค่าเลขจะปรากฏ (รูปที� 89)   

 

รูปที� 89 

   ลกูค้าสามารถเลอืกคา่ที�ต้องการตั �งโดยการเลื�อนขึ �นหรือลงแล้วแตะ “Save” แต่ถ้าผู้ใช้อยากใช้ค่า 

   เดิมที�ระบบตั �งให้แตะ “Default” 

• Fundamental Indicators ซึ�งประกอบไปด้วยตวับง่ชี � ตามหวัข้อต่อไปนี � 

P/E   
P/BV 

EV/EBITDA 
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• ข้อมลูอื�น ซึ�งประกอบไปด้วยตวับง่ชี �ตามหวัข้อต่อไปนี � 

Volume    
Value 
NVDR 

Relative 
Strength to SET 

 

 

• Other Settings แบง่เป็นอีก 3 หวัข้อย่อย 

- Chart Settings ซึ�งสามารถเปลี�ยนรูปแบบเป็น กราฟแท่งเทียน, กราฟเส้น หรือ 

OHLC 

- Draw Mode โดยให้เลอืกการวาดกราฟวา่จะใช้ 1 หรือ 2 นิ �ว 

- Log Scale คือการปรับให้การแสดงผลมคีวามแม่นยําขึ �น 

3. เลือกหวัข้อที�ผู้ ใช้อยากให้แสดงผลในกราฟโดยแตะที� ปุ่ ม  เพื�อเปิด แล้วปมุก็จะ

กลายเป็น  

4. แตะ “Done” ทางด้านขวาบน 

5. หน้ากราฟที�ทาํการตั �งค่าใหมจ่ะปรากฏโดยที�ค่าที�หล่านี �จะถกูบนัทกึไว้ (รูปที� 90) 
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รูปที� 90 

ข้อมลูที�ถกูปรับแต่งจะปรากฏเมื�อเราลากนิ �วไปตามกราฟราคา 

   4.5.4.4 Reset การใช้สองนิ;วในการเลื+อนกราฟราคา 

   จากหวัข้อ 4.5.3 ที�ผู้ใช้สามารถใช้สองนิ �วในการเลื�อนกราฟได้ ผู้ใช้สามารถ reset การเลื�อนกราฟ 

 โดยการแตะ    อย่างไรก็ตาม การ Reset การเลื�อนกราฟสามารถ Reset ช่วงราคาที�ระบบตั �งค่า Default ไว้

 ได้เทา่นั �น (รูปที� 91) 



 

   4.5.4.5 การปรับพื;นที+ในการวาดเส้นบ่งชี;ต่างๆ

   โดยการแตะ 

  ระบบจะคํานวณให้ 

รูปที� 91 

การปรับพื;นที+ในการวาดเส้นบ่งชี;ต่างๆ 

โดยการแตะ  ระบบจะทําการคาํนวณพื �นที�สาํหรับการวาดเส้น

ระบบจะคํานวณให้ 2 พื �นที� ต่อ 1 ช่วงเวลาที�ผู้ใช้เลือก (รูปที� 92) 

90 

 

ระบบจะทําการคาํนวณพื �นที�สาํหรับการวาดเส้นบง่ชี �ต่างๆให้ผู้ใช้ ซึ�งตวั 



 

รูปที� 92 

91 
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   4.5.4.6 การกาํหนดค่าในการวาดเส้นบ่งชี;ต่างๆ 

   ผู้ใช้สามารถกําหนดค่าในการวาดเส้นบง่ชี �ต่างๆ โดยการแตะ   โดยที�เส้นบ่งชี �ที�มีให้ 

  เลอืกทั �งหมด 4 แบบ ทางด้านขวามือ (รูปที� 93)  

 

รูปที� 93 

• Trend line ซึ�งการวาดสามารถทาํได้โดย 

1. แตะ   

2. ใช้ 2 นิ �วแล้วเลื�อนนิ �วไปในทศิทางใดทศิทางหนึ�ง 

3. เสื�อนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิ �ว 

4. เส้นที�ลากก็จะปรากฏ (รูปที�94) 
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รูปที� 94 

• Horizontal Line ซึ�งการวาดสามารถตามขั �นตอนดงันี � 

1. แตะ  

2. ใช้ 2 นิ �วเลื�อนขึ �นหรือลง  

3. เสื�อนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิ �ว 

4. เส้นที�ลากก็จะปรากฏ (รูปที�95) 
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รูปที� 95 

   

• Channel ซึ�งการวาดสามารถทาํได้ตามขั �นตอนดงันี � 

1. แตะ  

2. ใช้ 2 นิ �วแล้วเลื�อนนิ �วไปทางใดทางหนึ�ง  

3. เสื�อนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิ �ว 

4. เส้นที�ลากก็จะปรากฏ (รูปที� 96) 
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รูปที� 96 

• Fibonacci ซึ�งการวาดสามารถทําได้ตามขั �นตอนดงันี � 

1. แตะ  

2. ใช้ 2 นิ �วแล้วเลื�อนนิ �วไปทางใดทางหนึ�ง  

3. เสื�อนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิ �ว 

4. เส้นที�ลากก็จะปรากฏ (รูปที�97) 
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รูปที�97 

• Measurement ซึ�งการวาดสามารถทําได้ตามขั �นตอนดงันี � 

1. แตะ  

2. ใช้ 2 นิ �วแล้วเลื�อนนิ �วไปทางใดทางหนึ�ง  

3. เสื�อนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิ �ว 

4. เส้นที�ลากก็จะปรากฏ (รูปที� 98) 
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รูปที� 98 

5. รายละเอยีดในช่วงเวลาที�ผู้ ใช้เลอืกจะปรากฏด้วยเช่นกนั 

*หมายเหต*ุ การวาดเลน้บ่งชี&เหล่านี& ระบบจะไม่มีการบนัทึกไว ้และผูใ้ชส้ามารถวาดเสน้บ่งชี&

ทั&งหมดพร้อมกนัได ้ 

นอกเหนือจากนี �ยงัมีหวัข้อเพิ�มเตมิ อีก 2 หวัข้อ คอื 

• Reset  

ผู้ใช้สามารถยกเลกิสิ�งที�ทําก่อนหน้าได้โดยการแตะ  

• Back to Main Feature 

ผู้ใช้สามารถกลบัไปหน้าปรับแตง่หลกัโดยการแตะ  

 

บทที� 5 : Scanner 

 Scanner เป็นเมนทูี�มีให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหุ้นตามเงื�อนไขที�ต้องการโดยที�ผู้ใช้สามารถตั �งเงื�อนไขค้นหาได้เองหรือใช้

ตาม Template ที�ทางระบบมีให้เลอืก (รูปที� 99) 



 

 5.1  วธีิการอพัเดทสูตร
  เมื�อระบบได้มีการอพัเดตสตูรใน 

 ซึ�งผู้ ใช้สามรถอพัเดทสตูรได้โดยแตะ 

 5.2 วธีิการค้นหาสูตร 

  ผู้ใชสามารถค้นหาสตูรจากหน้า 

  1. แตะ   ทางด้านขวาบน

  2. หน้าค้นหาสตูรจะปรากฏ 

 

รูปที� 99 

สูตร 

เมื�อระบบได้มีการอพัเดตสตูรใน Template ใดก็ตาม ระบบจะทําการแจ้งใน “N

สตูรได้โดยแตะ  ที�อยู่ทางด้านขวาบนของหน้าจอ Scanner

 

ผู้ใชสามารถค้นหาสตูรจากหน้า Scanner ได้โดยมีขั �นตอนดงันี � 

ทางด้านขวาบน 

จะปรากฏ (รูปที� 100) 

98 

“Notification” ในเมน ูmore 

Scanner 
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รูปที� 100 

 

  3. ใสชื่�อสตูรในช่อง “Type Scan Template” (รูปที� 101) 

 

รูปที� 101 
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  4. หน้าปรับแต่งสตูรจะปรากฏ  

   

 5.3 วธีิการสร้าง Template ด้วยตนเอง 

  5.2.1 วิธีการเข้าใช้ 

  ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้าง Template เองได้ 2 ช่องทาง 

   5.2.1.1 Set your Scanner 

   1. แตะแทบ็ “Start Your Scan” ในหน้า Scanner 

   2. หน้าจอ “Add new” ซึ�งเป็นหน้าที�ให้ผู้ใช้เลอืกสตูรเองจะปรากฏ (รูปที� 102) 

 
รูปที� 102 

    5.2.1.2 My Scanner 

    1. แตะหวัข้อ “MY SCANNER”   

    2. หน้าจอ My Scanner จะปรากฏ (รูปที� 103) 
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รูปที� 103 

   3. แตะแทบ็ “start your scan ที�อยู่ทางด้านบน “    

   4. หน้าจอ “Add new” ซึ�งเป็นหน้าที�ให้ผู้ใช้เลอืกสตูรเองจะปรากฏ 

  5.2.2 วิธีการเลือกสูตรด้วยตนเอง 

  ผู้ใช้สามารถเลอืกสตูรได้ 2 วิธี โดยที�ผู้ใช้เลอืกได้ทั �งหมด 10 สตูร 

   5.2.2.1 เลือกสูตรจากหน้า Add new 

   ในหน้า Add new สตูรที�มีให้ผู้ใช้เลอืกจะถกูแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อได้แก่ 

• Basic 

• Fundamental 

• Technical  

• Pattern 
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ขั �นตอนที�ผู้ ใช้เลอืกสตูรจากหน้า Add new 

1. แตะในหวัข้อที�ผู้ ใช้สนใจ (รูปที� 104) 

 
รูปที� 104 

   2. แตะสตูรที�ผู้ใช้สนใจ (รูปที� 105) 

 
รูปที� 105 

สตูรที�ถกูเลอืกจะมีคาํวา่ “added” ปรากฏแทนเครื�องหมาย + 
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3. แตะ “Done” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ 

   5.2.2.2 ปุ่ มค้นหาสูตร 

   1. แตะ  ที�อยู่ทางด้านขวาบนของหน้า Add New 

   2. หน้าค้นหาสตูรจะปรากฏ (รูปที� 106) 

 

รูปที� 106 

   3. พิมชื�อสตูรที�ต้องการค้นหาในแท็บ “Type Name” 

   4. รายชื�อสตูรจะปรากฏ (รูปที� 107) 
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รูปที� 107 

   5. แตะสตูรที�ต้องการเพิ�มใน Template  

   6. ระบบจะทําการเพิ�มสตูรใน Template  

   7. แตะ “Done” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ 

  5.2.3 การปรับแต่งสูตรที�เลอืก 

  หลงัจากที�เลอืกสตูรที�สนใจได้ กด Done หน้าปรับแต่งสตูรจะปรากฏ (รูปที� 108) 
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รูปที� 108 

   5.2.3.1 วิธีการซ่อนรูปจากสูตร 

   การซ่อนรูปนั �นจะทาํได้เฉพาะสตูรที�มาจากหวัข้อ Technical และ Pattern เท่านั �น โดยขั �นตอน 

   คือ 

   1. แตะ  ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ (รูปที� 109) 
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รูปที� 110 

   2.รูปภาพจะหายไป (รูปที� 111) 

 

รูปที� 111 
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   5.2.3.2 วิธีการเพิ+มสูตร 

   ผู้ใช้สามารถเพิ�มสตูรได้ตามขั �นตอนดงันี �  

   1. แตะ  

   2. ทําตามขั �นตอนในหวัข้อ 5.2.2.1 

   3. สตูรที�เพิ�มขึ �นมาจะปรากฏในหน้าปรับแตง่ (รูปที� 112) 

 

รูปที� 112 

   5.2.3.3 วิธีการปรับค่าในสูตรที+เลือก 

   ผู้ใช้สามารถแตะไปที�สตูรเพื�อทําการปรับค่าเอง โดยอาจเป็นการพิมพ์ (รูปที�113) หรือ เลอืกคา่ 

   (รูปที�114) 
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รูปที� 113 

 

รูปที� 114 

   5.2.3.4 วิธีการเพิ+มข้อความใน Template 

   ผู้ใช้สามารถพมิพ์ข้อความใน Template ที�สร้างได้เองด้วยขั �นตอนดงันี �  
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   1. แตะแทบ็  ทางด้านขวาบนเหนือสตูรแรกที�เราเลอืก 

   2. พิมพ์ข้อความที�ต้องการแล้วข้อความจะปรากฏ (รูปที� 115) 

 

รูปที� 115 

  5.2.4 วิธีการบันทึกสูตร 

  วิธีการบนัทกึสตูรมี 2 แบบ 

   5.2.4.1 SAVE AS 

   ขั �นตอนการบนัทกึโดยการแตะแทบ็ “SAVE AS” มีขั �นตอนดงัต่อไปนี �  

   1. แตะ “SAVE AS” (รูปที� 116) 



110 

 

 

รูปที� 116 

   2. เมนยูอ่ย “Scan Template Name” จะปรากฏให้ผู้ใช้พิมชื�อ template ตามที�ผู้ ใช้ต้องการ  

   (รูปที�117) 

 

รูปที� 117 
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   3. แตะ “Save” 

   4. Template ที�สร้างขึ �นจะปรากฏในหน้า Scanner (รูปที� 118) 

 

รูปที� 118 

   5.2.4.2 Done 

   ขั �นตอนการบนัทกึโดยการแตะ ”Done” มีขั �นตอนดงัต่อไปนี � 

   1. แตะ “Done” ทางด้านบนซ้ายของหน้าจอ 

   2. เมนยูอ่ยที�ให้เลือกว่าจะบนัทกึ Template นี �หรือไม่จะปรากฏ (รูปที� 119) 
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รูปที� 119 

   3. แตะ “Save” 

   4. เมนยูอ่ย “Scan Template Name” จะปรากฏให้ผู้ใช้พิมชื�อ template ตามที�ผู้ ใช้ต้องการ  

   (รูปที� 117)  

   5. แตะ “Save” 

   6. Template ที�สร้างขึ �นจะปรากฏในหน้า My Scanner (รูปที� 118) 

  5.2.5 วิธีการลบสูตรที�ตั�งขึ�น 

  ผู้ ใชสามารถลบสตูรได้โดยมีขั �นตอนดงันี � 

  1. เลื�อนสตูรที�ต้องการลบไปด้านซ้าย 

  2. ปุ่ ม “Delete”จะปรากฏ  (รูปที� 120) 



113 

 

 

รูปที� 120 

  3. แตะ “Delete”   

 5.4 วธีิการใช้ Template ที�มีให้ 
 ผู้ใช้สามารถใช้ Template ที�ทางระบบมีไว้ให้โดยมีขั �นตอนดงัต่อไปนี � 

 1. แตะ Template ที�สนใจจากหน้า Scanner  

 2. หน้าสตูรของ Template ที�ผู้ใช้เลอืกจะปรากฏ (รูปที� 121) 
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รูปที� 121 

  3. แตะสตูรที�สนใจเลอืกใช้ 

  4. หน้าปรับแต่งสตูรจะปรากฏ (รูปที� 122) 
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รูปที� 122 

  5.4.1 วธีิการบนัทึกสูตรจาก Template 

  ผู้ใช้สามารถบนัทกึสตูรจาก Template ที�มีไว้ให้ลงในหวัข้อ My Scanner เพื�อความงา่ยตอ่การเข้า 

 ใช้ โดยวิธีการบนัทกึมีขั �นตอนดงันี � 

   1.แตะ “Save” (รูปที� 123) 
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รูปที� 123 

   2. เมนยูอ่ยที�ให้เลือกบนัทกึจะปรากฏ (รูปที� 124) 

 

รูปที� 124  
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   *หมายเหต*ุ ผูใ้ชไ้ม่สามารถแตะแท็บ “Save” ไดเ้พราะระบบไม่อนญุาติใหบ้นัทึกทบัสูตรที-มีไว ้

   (รูปที- 125) 

 

รูปที� 125 

   3. แตะ “Save As” 

   4. เมนยูอ่ย “Scan Template Name” จะปรากฏให้ผู้ใช้พิมชื�อ template ตามที�ผู้ ใช้ต้องการ 

   5. แตะ “Save” 

   6. Template ที�สร้างขึ �นจะปรากฏในหน้า My Scanner 

   *หมายเหต*ุจากขั&นตอนที- 4-6 จะมีขั&นตอนเดียวกนักบัในหวัขอ้ 5.4.2.1 และ 5.4.2.2 

  5.4.2 การปรับแต่งสูตรที�เลอืกจาก Template ที�มีให้ 

   5.4.2.1 วิธีการซ่อนรูปจากสูตร 

   การซ่อนรูปนั �นจะทาํได้แคเ่ฉพาะสตูรที�มาจากหวัข้อ Technical และ Pattern เท่านั �น   

  โดยขั �นตอนจะเป็นขั �นตอนเดยีวกบัในหวัข้อ 5.2.3.1 
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   5.4.2.2 วิธีการการเพิ+มสูตร 

   วิธีการเพิ�มสตูรจาก Template ที�มใีห้จะมขีั �นตอนเดียวกนักบัในหวัข้อ 5.2.3.2 

   5.4.2.3 วิธีการปรับค่าในสูตรที+เลือก 

   ผู้ ใช้สามารถแตะไปที�สตูรเพื�อทําการปรับค่าเอง โดยขั �นตอนจะเป็นขั �นตอนเดียวกันกบั  

  ในหวัข้อ 5.3.3.3 

   5.4.2.4 วิธีการบันทึกสูตรจาก Template ที+มีการปรับแต่ง 

   หากผู้ใช้ได้มีการเพิ�มสตูรหรือปรับแต่งคา่ในสตูรของ Template ที�มมีาให้ ถ้าผู้ใช้  

  ต้องการบนัทกึจะต้องทาํการบนัทกึสตูรเป็น Template ใหม่ โดยขั �นตอนเป็นขั �นตอนเดยีวกบัใน  

  หวัข้อ 5.3.1 

 5.5  My scanner 

 หน้า My Scanner เป็นหน้าที�รวบรวม Template ที�ผู้ใช้สร้างขึ �น รวมถงึเริ�มสามารถสร้างTemplate ได้เองจากหน้านี � 

(รูปที� 126) 

 

รูปท ี126 
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  5.5.1 วิธีการเปลี�ยนชื�อ Template ที�สร้างขึ�นเอง 

  ผู้ใช้สามารถเปลี�ยนชื�อ Template ของตวัเองได้ โดยมีขั �นตอนดงันี � 

  1. แตะแทบ็ “Edit”ในหน้า My Scanner  

  2. แท็บที�เขียนวา่ “Tap to edit template name” จะปรากฏทางด้านบน (รูปที� 127) 

 

รูปที� 127 

   3. แตะTemplate ต้องการจะเปลี�ยนชื�อ 

   4. เมนยูอ่ยที�จะให้เปลี�ยนชื�อจะปรากฏ (รูปที� 128) 
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รูปที� 128 

   5. พิมพ์ชื�อที�ต้องการจะเปลี�ยนเข้าไปในกลอ่ง (รูปที� 129) 

 

รูปที� 129 
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   6. แตะ “Save” 

   7. ข้อความยืนยนัการเปลี�ยนชื�อจะปรากฏ (รูปที� 130) 

 

รูปที� 130 

   8. แตะ Ok 

   9. ชื�อที�เปลี�ยนจะปรากฏในหน้า My Scanner (รูปที� 131) 
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รูปที� 131 

  5.5.2 วิธีการสร้าง Template 

  ผู้ ใช้สามารถสร้าง Template จากหน้านี �โดยการแตะแท็บ “start your scanner” หรือ  

 “Start Here” 

  5.5.3 วิธีการลบ Template ที�สร้าง 

  ผู้ ใช้สามารถลบ Template ได้โดยมขีั �นตอนดงันี � 

  1. เลื�อนสตูรที�ต้องการลบไปด้านซ้าย 

  2. ปุ่ ม “Delete”จะปรากฏ (รูปที� 132) 
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รูปที� 132 

  3. แตะ “Delete”   

 5.6 วธีิการดูผลลัพธ์จาก Template 

 ผู้ใช้สามารถดผูลลพัธ์จากทั �ง Template ที�ทางผู้ใช้สร้างขึ �น และ Template ที�มีไว้ให้โดยมีขั �นตอนดงัต่อไปนี � 

 1. แตะแทบ็ “Scan” จากในหน้าปรับแตง่สตูร (รูปที� 133) 
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รูปที� 133 

 2. แท็บ “Scan” จะเปลี�ยนเป็นแท็บ “SHOW RESULT” และมีจํานวนหุ้นที�เข้าจามเงื�อนไขในสตูรปรากฏ  

 ทางด้านขวามือของแท็บ (รูปที� 134) 

 

รูปที� 134 
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 3. แตะแทบ็ “SHOW RESULT” 

 4. ผลลพัธ์ที�แสดงจะเป็นในรูปแบบของ Heat Map (รูปที� 135) 

 

รูปที� 135 

 *หมายเหต*ุ ถา้ผลลพัธ์มีมากกว่า 25 หุน้ ผูใ้ชส้ามารถสามารถดูผลพัธ์ทั&งหมดไดโ้ดยการเลื-อนไปทางซ้ายหรือขวา  

  5.6.1 วิธีการเรียงผลลพัธ์ในหน้า Heat Map 

  ผู้ใช้สามารถกําหนดการเรียงลาํดบัของ Heat Map ใหม่ได้ โดยมีขั �นตอนดงันี � 
  1. แตะแทบ็ Sorting ทางด้านบนขวา  
  2. หน้าที�ให้เลอืกการเรียงลาํดบัใหม่จะปรากฏ (รูปที�136) 
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รูปที� 136 

  3. แตะเกณฑ์ที�ต้องการให้ตวัหุ้นนั �นถกูเรียงตามสญัลกัษณ์ที�ปรากฏให้เลอืก โดย  

    จะเรียงข้อมลูของหุ้นจากน้อยไปมาก  

     จะเรียงข้อมลูของหุ้นจากมากไปน้อย 

4. แตะ “Done”  

5. หุ้นจะถกูเรียงใหม่ตามเกณฑ์ที�ผู้ใช้กําหนด (รูปที� 137) 
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รูปที� 137 

 

  5.6.2 วิธีดูการดูรายละเอียดของหุ้น 

  ถ้าผู้ใช้อยากดรูายละเอยีดของหุ้นที�ปรากฏใน Heat Map ผู้ใช้สามารถดไูด้โดยแตะไปที�หุ้นที�สนใจแล้วหน้า

 รายละเอียดหุ้นจะปรากฏ (รูปที� 138) 
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รูปที� 138 

บทที� 6 Info 

เป็นเมนทูี�ให้ผู้ ใช้สามารถเลอืกอา่นบทวิเคราะห์ ขา่วและบทความที�คดัสรรมาจากทาง ฟินนัเซยี ไซรัส โดยที�ในเมนนีู �จะแบง่เป็น

อีก 3 หวัข้อย่อย (รูปที� 139) 
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รูปที� 139 

 6.1 Research 

 เป็นหวัข้อที�รวบรวมบทวิเคราะหที์�จดัทาํโดยฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของทางบริษัทฟินนัเซีย ไซรัส ในรูปแบบที�
หลากหลาย โดยที�ในหวัข้อนี �จะแบ่งเป็นอีก 3 ส่วน 

  6.1.1 FSS Channel  

  ผู้ใช้สามารถดคูลปิรายการ รีเสร์ิชชวนเม้าท์ ที�ทาง ฟินนัเซยี ไซรัส จดัทําได้โดยการแตะไปที�ภาพ  

 ทางด้านบนของหน้าจอ ซึ�งถ้าเป็นช่วงเวลาที�รายการออกอากาศอยู่ ผู้ ใช้จะได้ดตูามเวลาที�ออกอากาศแต่ถ้าผู้ใช้แตะ

 ไปตอนที�ไม่มีรายการออกอากาศ ผู้ใช้จะได้ดคูลปิที�รายการออกลา่สดุ 

  6.1.2 FSS Research Center  

  เป็นหวัข้อที�รวบรวมบทวิเคราะหที์�จดัทาํโดยฝ่ายวิเคระห์หลกัทรัพย์ โดยมีการแบ่งหวัข้อหลกั 4  

 หวัข้อเพื�อง่ายตอ่การค้นหา ได้แก่ 

• Daily Insights 

• Monthly Updates 

• Fundamental Analysis 
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• Investment Calendar  

ซึ�งในแต่ละหวัข้อก็จะมีหวัข้อย่อยเข้าไปอีก 

   6.1.2.1 วิธีการเรียกดบูทวเิคราะห์ 

   ผู้ใช้สามารถเรียกดบูทวิเคราะห์ที�สนใจอ่านได้ โดยมีขั �นตอนดงัต่อไปนี � 

   1. แตะหวัข้อที�สนใจใน FSS Research Center  

   2. หน้าที�ให้เลอืกหวัข้อย่อยจะปรากฏ (รูปที� 140) 

 

รูปที� 140 

   3. แตะหวัข้อยอ่ยที�ต้องการด ู

   4. หน้าที�แสดงบทวเิคราะห์ทั �งหมดในหวัข้อที�ผู้ใช้เลอืกจะปรากฏ โดยที�บทวเิคราะห์จะ  

   ถกูเรียงไว้ตามวนัที�เผยแพร่ (รูปที� 141)  
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รูปที� 141 

   5. แตะบทวิเคราะห์ที�ต้องการต้องอา่น 

   6.หน้าบทวเิคราะห์จะปรากฏในรูปแบบ PDF (รูปที� 142) 
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รูปที� 142 

6.1.2.2 Open Safari 

ถ้าผู้ใช้แตะแทบ็ Open Safari ที�อยู่ทางด้านขวาบนของหน้าจอนั �น ระบบจะทาํการเปิดบทความ 
บนเว็บไซต์ (รูปที� 143) 

รูปที� 143
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6.1.2.3 วิธีการปิดบทความที+เลือกดู 

 ผู้ ใช้สามารถปิดบทความที�เลอืกดไูด้โดยแตะแทบ็ “Done” ทางด้านซ้ายบน 

6.1.3 FSS Highlights 

เป็นหวัข้อที�รวบรวมข้อมลู คําแนะนํา และกลยทุธ์ที�สาํคญัๆในการลงทนุ ที�ทาง ฟินนัเซยี ไซรัส 

จดัทําขึ �นในรูปภาพ Infographics โดยแบ่งเป็น 7 หวัข้อ ได้แก่ 

• Thailand Daily Focus

• Morning Update

• Technical Picks

• SET View Afternoon

• Derivatives Focus (Morning)

• Derivatives Technical (Afternoon)

• Market Summary

6.1.3.1 วิธีการเรียกดภูาพ Investgraphics

ผู้ใช้สามารถเลอืกดภูาพที�ต้องการได้ โดยมขีั �นตอนดงัตอ่ไปนี �

1. เลอืกภาพ Investgraphics ที�สนใจได้โดยการเลื�อนซ้ายขวา

2. แตะรูปที�สนใจอา่น

3. รูปที�เลอืกจะถกูเปิดเป็นรูปเดยีว โดยที�รูปที�ถกูเลือกซึ�งสามารถยอ่ขยายรูปได้ (รูปที� 144)
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รูปที� 144 

6.1.3.2 วิธีการปิดรูปที+เลอืกด ู

ผู้ใช้ปิดรูปที�เลอืกได้โดยการแตะรูปกากบาททางด้านซ้ายบน 

6.2 News 

เป็นหวัข้อที�รวบรวมข่าวที�ทาง ฟินนัเซีย ไซรัส ได้คดัสรรมาจาก 4 แหลง่ข่าว (รูปที�145) ได้แก่

• Infoquest

• SET

• FSS News

• RSS

• FSS Research
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รูปที� 145 

  6.2.1 วิธีการเลือกแหล่งข่าวที�สนใจ 

  ผู้ ใช้สามารถเลอืกดเูฉพาะแหลง่ข่าวที�ตวัเองสนใจได้โดยมขีั �นตอนดงันี �  

  1. แตะแทบ็แหล่งข่าวที�สนใจในหน้า News 

  2. หน้าที�แสดงเฉพาะแหลง่ข่าวเฉพาะที�เลอืกจะปรากฏ (รูปที� 146) 
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รูปที� 146 

6.2.2 วิธีการดูรายละเอยีดข่าว 

ผู้ใช้สามารถดรูายละเอียดของข่าวได้โดยมีขั �นตอนดงันี �

1. แตะข่าวที�สนใจดจูากหน้าแหลง่ข่าวเฉพาะที�เลือก

2. หน้ารายละเอียดของข่าวจะปรากฏ (รูปที� 147)
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รูปที� 147 

6.2.3 วิธีการดูที�มาของแหล่งข่าว 

ผู้ใช้สามารถดทูี�มาของแหลง่ข่าวได้โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. แตะแทบ็  ที�อยู่ทางด้านซ้ายบนของหน้าแหลง่ขา่วที�เลอืก 

2. หน้าที�มาของแหลง่ขา่วจะปรากฏ (หน้า 148)
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รูปที� 148 

6.2.4 วิธีการเลอืกที�มาของแหล่งข่าว 

ผู้ใช้สามารถเลอืกที�มาของแหลง่ข่าวได้โดยมีขั �นตอนดงันี �

1. แตะที�หวัข้อของที�มา โดยที�

• ถ้าเครื�องหมาย  ปรากฏแสดงวา่ผู้ใช้ได้เลือกให้ระบบแสดงข่าวมี�มาจากที�มานี �

• ถ้าเครื�องหมาย  ไม่ปรากฏแสดงว่าผู้ใช้ได้เลอืกให้ระบบไม่แสดงขา่วที�มาจาก

ที�มานี �

2. แตะ “Save”

6.3 Knowledge 

เป็นหวัข้อที�รวบรวมบทความและเกร็ดการลงทนุที�น่าสนใจไว้ 

6.3.1 วิธีการดูบทความ 

ขั �นตอนการเรียกดบูทความจากหวัข้อ Knowledge มีขั �นตอนดงัต่อไปนี �

1. แตะแทบ็ “Knowledge”
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  2. หน้าบทความทั �งหมดในหวัข้อนี �จะปรากฏ (รูปที� 149) 

 

รูปที� 149 

  โดยที�บทความจะถกูเรียงตามวนัและเวลา 

  3. แตะบทความที�สนใจอ่าน 

 4. รายละเอยีดของบทความจะปรากฏ (รูปที� 150) 
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รูปที� 150

5. สามารถแตะ “Read More” เพื�อเข้าไปอ่านรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ตามลงิค์ที�ระบบนาํบทความ

มา (รูปที� 151)

รูปที� 151



 

บทที� 7 Alert Settings

เป็นฟังก์ชนัที�ใช้ในการตั �งเตอืนข้อมลูตา่งๆที�ผู้ ใช้สนใจ เพื�อให้ผู้ใช้ไม่พลาดในทกุจงัหวะการลงทนุ

 7.1 วธีิการเข้าใช้ 

 การเข้าใช้ฟังก์ชนันี �สามารถเข้าได้ 

  7.1.1 จากหน้า Markets

  โดยการแตะแทบ็ “Markets”

  7.1.2 จากหน้า 

  ผู้ใช้สามารถแตะค้างในข้อมลู 

Alert Settings 

รตั �งเตอืนข้อมลูตา่งๆที�ผู้ ใช้สนใจ เพื�อให้ผู้ใช้ไม่พลาดในทกุจงัหวะการลงทนุ 

การเข้าใช้ฟังก์ชนันี �สามารถเข้าได้ 2 ทาง 

Markets  

“Markets” จากเมนหูน้า “FSS iSmart” (รูปที� 152) 

 
รูปที� 152 

 Heatmap และ List View ในหน้า Markets

ผู้ใช้สามารถแตะค้างในข้อมลู Heatmap ในหวัข้อ Market และ Favorite ได้ (รูปที� 

141 

  

Markets 

รูปที� 153) 
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รูปที� 153 

  7.1.3 จากหน้า My Corner 

  โดยการแตะแทบ็ “My Corner” ในเมนดู้านลา่ง (รูปที� 154) 
 

 
รูปที� 154 
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 7.2 ประเภทของการตั�งเตอืน 

 การตั �งเตอืนนั �นถกูแบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ 

  7.2.1 Stock 

  เป็นการแจ้งเตือนข้อมลูของหุ้นที�ผู้ ใช้สนใจ 

   7.2.1.1 วิธีการแจ้งเตือน Stock  

   ขั �นตอนการตั �งเตือน Stock มีดงัต่อไปนี � 
   1. แตะไปที�เครื�องหมาย + ทางด้านขวาบนของหน้า Stock Alert หรือแตะ 
    “Click + to Add New” ซึ�งอยูต่รงกลางของหน้าจอ Stock Alert (รูปที� 155) 

 
รูปที� 155 

   2. หน้าค้นหาหุ้นที�ผู้ ใช้ต้องการตั �งเตือนจะปรากฏ (รูปที� 156) 
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รูปที� 156 

3. พิมพ์ชื�อหุ้นที�ต้องการตั �งเตอืนในกล่อง “Type Stock Name or Company” (รูปที� 157)

รูปที� 157
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   4. แตะชื�อหุ้นที�ต้องการตั �งเตอืน 

   5.หน้าเลอืกค่าตั �งเตอืนของ Stock จะปรากฏซึ�งทางระบบจะตั �งคา่เตอืน Default ให้เป็น News   

   Alert และ Corporate Action Alert (รูปที� 158) 

 

 

รูปที� 158 

   5. เลอืกคา่การตั �งเตือนที�สนใจโดยการแตะปุ่ มทางด้านขวามือเพื�อเปิดการตั �งเตือน โดยที�เวลา 

   เปิดการตั �งเตือนปุ่ มจะปรากฏเป็น       

   6. แตะ “save”  

   7. หุ้นที�ถกูตั �งเตอืนทั �งหมดจะขึ �นในหน้า Stock Alert (รูปที� 159) 
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รูปที� 159 

7.2.1.2 ประเภทของค่าการตั;งเตือน Stock 

มีทั �งหมด 6 ประเภท ได้แก่

1. Price Alert � ตั �งเตือนหุ้นเมื�อราคาขึ �นหรือลงตามที�ผู้ใช้กําหนด (รายละเอียดอธิบายเพิ�ม

ในหวัข้อ 7.2.1.3 – 7.2.1.5)

2. Volume Alert �  ตั �งเตือนหุ้นเมื�อหุ้นมีปริมาณการซื �อขายถงึจดุกําหนด (รายละเอยีด

อธิบายเพิ�มในหวัข้อ 7.2.1.6-7.2.1.8)

3. News Alert � แจ้งเตือนขา่วสารที�เกี�ยวกบัหุ้นที�ผู้ ใช้ตั �ง

4. Corporate Action Alert �แจ้งเตือนสทิธิประโยชน์ที�เกี�ยวกบัหุ้นตวันั �น เช่น XD XM และ XR

(รายละเอยีดอธิบายเพิ�มเตมิในหวัข้อ 7.2.1.9)

5. Financial Statement Alert �แจ้งเตือนงบการเงินที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นตวันั �น

6. Document Alert � แจ้งเตือนมีการอพัเดทเอกสารที�เกี�ยวกบัหุ้นตวันั �นๆ
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   7.2.1.3 วิธีการตั;งราคาแจ้งเตอืนใน Price Alert 

   หลงัจากที�แตะปุ่ มเปิด ให้ปรากฏเป็น  หรือ กดลกูศร ทางด้านขวาของหน้าคา่ตั �ง 
  เตือน  หน้า Price Alert จะปรากฏ (รูปที� 160) 

 
รูปที� 160 

   โดยที�จากหน้านี � ผู้ ใช้สามารถตั �งราคาที�จะให้ตั �งเตือนได้ 2 วธ๊ิ 

• จากหน้าตั �งราคา  

โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. แตะปุ่ ม + ทางด้านขวาบนของหน้าจอ 

2. หน้าที�ให้ตั �งราคาจะปรากฏ (รูปที�161) 
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รูปที� 161

3. สามารถตั �งราคาได้จากการใสร่าคาหรือใสเ่ปอร์เซ็นต์ โดยที�แตะไปที�แทบใดแทบนงึแล้วกรอบ

ที�เลอืกจะเป็นสขีาว (รูปที� 162)

รูปที� 162
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   4. พิมพ์ตวัเลขในรูปแบบราคาหรือเปอร์เซ็นต ์ซึ�งเลขอกีค่าจะปรากฏโดย   

   อตัโนมตัิ (รูปที�163) 

 
รูปที� 163 

    

   นอกเหนือจากนี �ผู้ ใช้สามารถแตะ  เพื�อปรับเปลี�ยนราคาหรือ 

   เปอร์เซ็นต์ได้ 

   5. แตะแทบ็ “Done” 

   6. ระบบจะทําการบนัทกึราคาที�ผู้ ใช้ต้องการตั �งเตือนโดยที�จะปรากฏในหน้า Price Alert  

   (รูปที� 164) 
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รูปที� 164 

   7. แตะ “Save” เพื�อบนัทกึข้อมลู หรือ + เพื�อตั �งเตอืนราคาเพิ�ม 

   8. เมนยูอ่ยที�ยนืยนัการตั �งเตือนราคาจะปรากฏ (รูปที� 165) 

 
รูปที� 165 

 

   9. แตะ “Yes” 
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   10. ชื�อหุ้นที�ตั �งเตอืนจะปรากฏในหน้า Stock Alert (รูปที� 166) 

 
รูปที� 166 

• จากหน้ากราฟราคา 

โดยมีขั �นตอนนี � 

1. แตะปุ่ มลกูศรลง  ในหน้า Price Alert  

2. หน้ากราฟราคาจะปรากฏ (รูปที� 167)  
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รูปที� 167

โดยที�เส้นสเีหลอืงบ่งบอกถึงราคาปัจจบุนั

3. ใช้นิ �วลากเส้นไปยงัราคาที�ต้องการโดยที�สามารถต้องราคาตั �งเตอืนสงูสดูได้ 6 ราคา (รูปที� 168)

รูปที� 168
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   โดยที�เส้นสเีขียวบง่บอกถึงราคาที�มากกวา่ราคาปัจจบุนั และเส้นสแีดงบ่งบอกถึงราคาที�ตํ�ากวา่ 

   ปัจจบุนั 

   4. แตะ “Save” 

   5. ราคาที�ตั �งเตือนทั �งหมดจะปรากฏในหน้า Price Alert (รูปที�169) 

 
รูปที� 169 

    

   และหุ้นที�เราตั �งเตือนจะปรากฏในหน้า Stock Alert 

   นอกเหนือจากนี �หน้ากราฟราคายงัมีฟังก์ชนัอื�นๆดงันี � 

    � ใช้ลบราคาที�ผู้ใช้ไม่ต้องการตั �งเตือนแล้ว ซึ�งไอคอนนี �จะปรากฏเวลาที�ผู้ ใช้ลากเส้น 

    ราคาโดยที�จะอยู่ทางด้านล้างซ้ายของหน้าจอ ถ้าผู้ใช้อยากลบราคาที�เคยตั �งเตือนไว้โดย 

    การลากเส้นราคาไปที�ไอคอนนี � 

    � เลือกการแสดงผลของกราฟราคาให้เป็นกราฟเส้น 

   � เลอืกการแสดงผลของกราฟราคาให้เป็นกราฟแท่งเทียน 
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       � ใช้ปรับการตั �งคา่กราฟราคาให้แสดงเป็นแบบ 1 นาท,ี 15 นาท,ี 1 ชั�วโมง, 2 ชั�วโมง, 

   1 วนั, 1 อาทติย์ หรือ 1 เดือน 

     � ใช้กลบัไปหน้า Price Alert 

    � ใช้เลื�อนกราฟราคา 

   �  ใช้ Reset กราฟราคา (แต ่Reset เฉพาะช่วงราคาเท่านั �น) 

     � ใช้ยกเลกิในสิ�งที�ผู้ ใช้ทาํก่อนหน้า 

    

   7.2.1.4 วิธีการปิดการตั;งเตือนราคา 

   โดยแบง่เป็น 2 กรณี 
   1. ปิดการตั �งเตือนทั �งหมด  

   โดยแตะปุ่ ม   ในหน้าเลือกคา่การตั �งเตือนหรือหน้าPrice Alert เพื�อปิดการตั �งเตอืน 
   ทั �งหมด แตะแท็บ “Save” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื�อทาํการบนัทกึ (รูปที� 170) 
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รูปที� 170 

   2. ปิดการตั �งเตือนเฉพาะบางราคา 

   โดยแตะปุ่ มลาํโพงจากหน้า Price Alert ซึ�งลาํโพงจะเปลี�ยนเป็นรูป  แตะแท็บ“Save” 

   ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื�อทาํการบนัทกึ (รูปที� 171) 
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รูปที� 171 

   7.2.1.5 วิธีการลบการตั;งเตอืนราคาในหุ้น 

   ผู้ใช้สามารถลบการตั �งเตือนราคาได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

• ลบการตั �งเตือนทั �งหมด 

โดยมีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะหุ้นที�ต้องการจะลบการตั �งเตือนราคาในหน้า Stock Alert 

   2. หน้า Price Alert จะปรากฏ 

   3. แตะแทบ็ “ Delete ….. Price Alert” ที�อยู่ทางด้านลา่งของหน้าจอ 

   4. เมนยูอ่ยเพื�อยนืยนัการลบการเตอืนราคาจะปรากฏ (รูปที� 172) 
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รูปที� 172 

   5. แตะแทบ็ “Delete” 

• ลบการตั �งเตือนเฉพาะบางราคาโดยเลอืกราคาที�ต้องการลบแล้วเลื�อนไปราคาไปทางด้านขวา 

 

รูปที� 173 
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   7.2.1.6 วิธีการตั;งการแจ้งเตอืนปริมาณการซื;อขายใน Volume Alert 

   หลงัจากที�แตะปุ่ มเปิด ให้ปรากฏเป็น  หรือ กดลกูศร ทางด้านขวา หน้า Volume  
  Alert จะปรากฏ (รูปที�174) 

  

 
รูปที� 174 

 

โดยที�จากหน้านี � ผู้ ใช้สามารถตั �งราคาที�จะให้ตั �งเตือนได้ 2 วธ๊ิ 

• จากหน้าตั �งปริมาณการซื �อขาย  

โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. แตะปุ่ ม + ทางด้านขวาบนของหน้าจอ 

2. หน้าที�ให้ตั �งปริมาณการซื �อขายจะปรากฏ (รูปที� 175) 
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รูปที� 175 

 

   3. สามารถตั �งได้จากการใส่ปริมาณการซื �อขายหรือใสเ่ปอร์เซ็นต์ โดยที�แตะไปที�แท็บใดแท็บนงึ 

   แล้วกรอบที�เลอืกจะเป็นสขีาว (รูปที� 176) 

 
รูปที� 176 
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4. พิมพ์ตวัเลขในรูปแบบปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์อย่างใดอย่างหนึ�ง โดยที�เลขอีกคา่จะปรากฏ

โดยอตัโนมตั ิ(รูปที�177)

รูปที� 177

นอกเหนือจากนี �ผู้ ใช้สามารถแตะ  ที�อยู่ตรงกลางหน้าจอ เพื�อ 

ปรับเปลี�ยนปริมาณซื �อขายหรือเปอร์เซน็ต์ได้

5. แตะแทบ็ “Done”

6. ระบบจะทําการบนัทกึราคาที�ผู้ ใช้ต้องการตั �งเตือนโดยที�จะปรากฏในหน้า Volume Alert

(รูปที� 178)
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รูปที� 178 

   7. แตะ “Save” 

   8. เมนยูอ่ยที�ยนืยนัการตั �งเตือนราคาจะปรากฏ (รูปที� 179) 

 

 

รูปที� 179 
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   9. แตะ “Yes” 

10. หุ้นที�ถกูตั �งเตอืนจะปรากฏในหน้า Stock Alert (รูปที� 180) 

 
รูปที� 180 

• จากหน้ากราฟราคา 

โดยมีขั �นตอนนี � 

1. แตะปุ่ มลกูศรลง  ในหน้า Volume Alert  

2. หน้ากราฟปริมาณจะปรากฏ (รูปที� 180) 
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รูปที� 180 

   โดยที�เส้นสเีหลอืงบ่งบอกถึงปริมาณการซื �อขายปัจจบุนั 

   3. ใช้นิ �วลากเส้นไปยงัปริมาณการซื �อขายที�ต้องการโดยที�สามารถตั �งเตอืนสงูสดูได้ 6 ปริมาณการ 

   ซื �อขาย (รูปที� 181) 

 
รูปที� 181 
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   โดยที�เส้นสเีขียวบง่บอกถึงปริมาณการซื �อขายที�มากกวา่ปริมาณซื �อขายปัจจบุนั และเส้นสีแดงบง่ 

   บอกถึงปริมาณการซื �อขายที�ตํ�ากว่าปริมาณซื �อขายปัจจบุนั 

   4. แตะ “Save” 

   5. ปริมาณการซื �อขายที�ถกูตั �งเตอืนทั �งหมดจะปรากฏในหน้า Volume Alert (รูปที� 182) 

 
รูปที� 182 

    

   นอกเหนือจากนี �หน้ากราฟราคายงัมีฟังก์ชนัอื�นๆดงันี � 

      � ใช้ปรับการตั �งคา่กราฟปริมาณการซื �อขายให้แสดงเป็นแบบ 1 นาท,ี 15 นาท,ี 1  

   ชั�วโมง, 2 ชั�วโมง, 1 วนั, 1 อาทติย์ หรือ 1 เดือน 

      � ใช้เลื�อนกราฟราคา 

      � ใช้ยกเลกิในสิ�งที�ผู้ ใช้ทาํก่อนหน้า 
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    7.2.1.7 วิธีการปิดการตั;งเตือนปริมาณซื;อชาย 

   โดยแบง่เป็น 2 กรณี 

   1. ปิดการตั �งเตือนทั �งหมด  

   โดยแตะปุ่ ม   ในหน้าเลือกคา่การตั �งเตือนหรือหน้า Volume Alertเพื�อปิดการตั �งเตอืน 
   ทั �งหมด แตะแท็บ “Save” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื�อทาํการบนัทกึ (รูปที� 183) 
 

 
รูปที� 183 

   2. ปิดการตั �งเตือนเฉพาะบางปริมาณการซื �อขาย 

   โดยแตะปุ่ มลาํโพงจากหน้า Volume Alert ซึ�งลาํโพงจะเปลี�ยนเป็นรูป  แตะแท็บ“Save” 

   ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื�อทาํการบนัทกึ (รูปที� 184) 
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รูปที� 184

7.2.1.8 วิธีการลบการตั;งเตือนปริมาณซื;อขายในหุ้น 

ผู้ใช้สามารถลบการตั �งเตือนราคาได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

• ลบการตั �งเตือนทั �งหมด โดยมีวิธีการดงันี �

1. แตะหุ้นที�ต้องการจะลบการตั �งเตือนราคาในหน้า Stock Alert

2. หน้า Volume Alert จะปรากฏ

3. แตะแทบ็ “Delete ….. Volume Alert” ที�อยู่ทางด้านลา่งของหน้าจอ 

4. เมนยูอ่ยเพื�อยนืยนัการลบการเตอืนราคาจะปรากฏ (รูปที� 185)
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รูปที� 185 

   5. แตะ “Delete” 

• ลบการตั �งเตือนบางปริมาณโดยเลอืกปริมาณที�ต้องการลบแล้วเลื�อนไปราคาไปทางด้านขวา  

(รูปที� 186) 
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รูปที� 186 

 

   7.2.1.9 วิธีการตั;งแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ใน Corporate Action Alert 

   ผู้ใช้สามารถให้ระบบตั �งเตอืนสทิธิประโยชน์ของหุ้นตวัที�เลอืกลว่งหน้าได้โดยมี 2 เงื�อนไขดงันี � 

   1. แตะปุ่ มเปิด ให้ปรากฏเป็น  ในหน้าการตั �งคา่ตั �งเตือน ระบบจะแต้งเตือนตามวนัที� 

   มีให้เลอืกทั �งหมด (รูปที� 187) 
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รูปที� 187 

   2.แตะลกูศร ทางด้านขวาของหวัข้อ Corporate Action Alert ผู้ใช้สามารถวนัที�อยากให้ระบบ 

   ทําการแจ้งก่อนลว่งหน้า โดยมีให้เลอืก ได้แก่ 1เดือน, 15วนั, 7วนั, 3วนั ซึ�งเครื�องหมาย  �  จะ 

   ปรากฏทางด้านขวาของวนัที�เราเลอืก (รูปที� 188) 
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รูปที� 188 

7.2.1.9 วิธีการปิดการตั;งเตอืนทั+วไป 

ผู้ใช้สามารถลบการตั �งเตือนในหุ้นนั �นๆได้โดยขั �นตอนดงันี � 

1. แตะตรงลาํโพงที�อยู่ทางด้านขวาหุ้นที�ต้องการปิดการตั �งเตอืนในหน้า Stock Alert (รูปที�189)
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รูปที� 189 

   2. ลําโพงจะถกูปิด  (รูปที� 190) 

 

รูปที� 190 
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   7.2.1.10 วิธีการลบการตั;งเตอืนทั+วไป 

   ผู้ใช้สามารถลบการตั �งเตือนของหุ้นได้โดยมีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะหุ้นที�ต้องการจะลบการตั �งเตือน 

   2. หน้าค่าตั �งเตือนของหุ้นจะปรากฏ (รูปที� 191) 

 

รูปท ี191 

   3. แตะแทบ็ “Delete … Alert”  

  7.2.2 Market 

  เป็นการตั �งคา่การแจ้งเตือนสภาวะของตลาดโดยรวม (รูปที�192) 
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รูปที� 192 

   7.2.2.1 ประเภทของค่าตั;งเตอืนใน Market Alert 

   ค่าตั �งเตอืนใน Market Alert มี 4 ประเภทได้แก่ 

   1. Market Summary � เป็นการตั �งเตือนสรุปภาวะตลาดโดยที�สามารถเลอืกช่วงเวลาของ 

   บทสรุปได้ (รายละเอยีดการตั �งค่าจะอธิบายในหวัข้อ 7.2.2.3) 

   2. Investor Type � เป็นการตั �งเตือนสรุปมลูค่าการซื �อขาย ณ สิ �นวนั แยกตามประเภทนกั 

   ลงทนุ 

   3. 1st Trading Day Alert � เป็นการแจ้งเตอืนล่วงหน้า เมื�อมีหุ้นเข้าตลาดวนัแรก (IPO) 
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   7.2.2.2 วิธีการเปิดการตั;งเตือน 

    ผู้ใช้สามารถเปิดการตั �งเตือนของ Market ได้โดยเลือกค่าการตั �งเตอืนที�สนใจโดยการแตะปุ่ ม 

   ทางด้านขวามือเพื�อเปิดการตั �งเตอืนในหน้า Market Alert โดยที�เวลาเปิดการตั �งเตือนปุ่ มจะ 

   ปรากฏเป็น     (รูปที�193) 

 

รูปที�193 

   7.2.2.3 วิธ๊การตั;งค่าใน Market Summary Alert 

   ผู้ใช้สามารถให้ระบบตั �งเตอืนสภาวะโดยรวมของตลาดตามช่วงเวลาที�เลอืกได้โดยม ี2 เงื�อนไข 

   ดงันี � 

   1. แตะปุ่ มเปิด ให้ปรากฏเป็น  ในหน้าการตั �งคา่ตั �งเตือน ระบบจะแต้งเตือนตาม 

   ช่วงเวลาที�มีให้เลอืกทั �งหมดให้ (รูปที� 194) 
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      รูปที� 194 

   2.แตะลกูศร ทางด้านขวาของหวัข้อ Market Summary ผู้ใช้สามารถเลอืกสรุปสภาวะ 

   ตลาดในช่วงเวลาที�อยากอา่นได้ ได้แก ่ตอนตลาดเปิด, ตอนตลาดปิดช่วงเช้า, ตอนตลาดปิด และ 

   ก่อนตลาดเปิด โดยมีเครื�องหมาย �  จะปรากฏทางด้านขวาของแทบ็ที�ผู้ใช้เลอืก (รูปที�195) 
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รูปที� 195 

7.2.3 Advance Alert 

เป็นการตั �งเตือนหุ้นที�ตรงตามเงื�อนไขที�อยูใ่น Advance Alert ซึ�งคอืสตูรที�มีอยู่ในหวัข้อ Scanner 

7.2.3.1 วิธีการตั;งเตือน Advance Alert 

มีขั �นตอนดงันี � 
1. แตะ + หรือ “Click + to add new” (รูปที� 196)
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รูปที� 196 

   2. หน้า Template ของ Scanner จะปรากฏ (รูปที�194) 
 

 
รูปที� 196 

    
   3. แตะ Template ที�ต้องการตั �งเตือน 
   4. หน้าสตูรจะปรากฏ (รูปที�197) 
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รูปที� 197 

5. แตะสตูรที�ต้องการตั �งเตือน โดยที�หลงัจากแตะแล้ว เครื�องหมายบวกทางด้านขวามือของสตูร
จะเปลี�ยนเป็นคําว่า “Remove” (รูปที�198)

รูปที� 198 
6. สตูรที�ถกูตั �งเตอืนจะปรากฏในหน้า Advance Alert (รูปที� 199)
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รูปที� 199 

   *หมายเหต*ุ ถา้หากผูใ้ชอ้ยากเพิ-มสูตรใน Advance Alert ใหแ้ตะ “+” แล้วทําตามขั&นตอนใน  
   7.2.3.1  

   7.2.3.2 วิธีการปิดการตั;งเตอืน 

   สามารถปิดได้โดยแตะลาํโพงทางด้านขวามือของสตูรที�ผู้ใช้ทาํการตั �ง Advance Alert   

   ลาํโพงก็จะปิด  (รูปที� 200) 
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รูปที� 200 

   7.2.3.3 วิธีการลบสูตร 

   มีขั �นตอนดงันี � 

   1. แตะ + ในหน้า Advance Alert 

   2. หน้า Template ของ Scanner จะปรากฏ  

   3. แตะ Template ที�ต้องการลบ 

   4. หน้าสตูรจะปรากฏ  
    
   5. แตะสตูรที�ต้องการลบ โดยที�หลงัจากแตะแล้ว คําว่า “Remove”ทางด้านขวามือของสตูร 
   จะเปลี�ยนเครื�งหมาย + (รูปที� 201) 
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รูปที� 201 

   6. สตูรที�ตั �งเตือนจะหายไปจากหน้า Advance Alert (รูปที� 202) 

 

รูปที� 202 
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7.3 การตั�งเตือน 

เวลามีการตั �งเตือนเกิดขึ �น ระบบจะทําการตั �งเตือนไปใน 2 ที� ได้แก่

7.3.1 Notification Center 

เป็นการเตอืนนอกแอปพลเิคชั�นโดยที�จะไปอยู ่ใน Notification Center ของทั �งในระบบ IOS และ Android 

(รูปที�203)

รูปที� 203 

7.3.2 Notification 

เป็นการตั �งเตือนในหวัข้อ “Notification” ซึ�งเป็นหวัข้อยอ่ยใน “Inbox” ในเมนหูลกั “My Corner” (รูปที� 204) 

(รายละเอยีดเพิ�มเติมในหวัข้อ 8.1.1) 
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รูปที� 204 

บทที� 8 My Corner 

เป็นหน้าที�รวบรวมข้อมลูผู้ใช้ไว้โดยแบ่งเป็น 3 หวัข้อหลกั (รูปที� 205)  
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รูปที� 205

8.1 Inbox 

เป็นข้อมลูหรือข่าวสารที�ระบบทําการสง่ไปให้ผู้ใช้ได้ทราบโดยแบ่งเป็นอีก 2 หวัข้อย่อย คือ

8.1.1 Notification 

ข้อมลูการแจ้งเตอืนในหวัข้อ Alert Settings ทั �งหมดถกูรวบรวมไว้ในหวัข้อนี � (รูปที� 206) 
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รูปที� 206 

8.1.2 Message 

ข่าวสารหรือโปรโมชนัตา่งๆที�ทางบริษัทฟินนัเซีย ไซรัส ที�มจีะถกูสง่มาในหวัข้อนี � (รูปที� 207) 

รูปที� 207 
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8.2 Alert Settings 

สามารถตั �งเตือนข้อมลูต่างๆได้ในหวัข้อนี � (รายละเอยีดอยูใ่นหวัข้อที� 7) 

8.3 My Profile 

สามรถด ูUsername, ออนไลน์ครั �งลา่สดุ และ สถานะของผู้ใช้ว่าเป็นลกูค้าของทาง FSS หรือเป็นสถานะเป็น

Free Trial User (รูปที� 208) 

รูปที� 208 

บทที� 9 More 

เป็นหน้าที�รวบรวมฟังก์ชนัอื�นๆไวโดยที�แบง่เป็น 6 หวัข้อหลกั (รูปที� 209)
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รูปที� 209 

 9.1 Term of Use 

 ผู้ใช้สามารถดขู้อกําหนดการใช้ได้ในหวัข้อนี �  (รูปที� 210) 

 

รูปที� 210 
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9.2 Contact Us 

ผู้ใช้สามรถตดิต่อแผนกที�รับผิดชอบตวัแอปพลเิคชั�นได้จากหวัข้อนี � (รูปที� 211) 

รูปที� 211 

9.3 Manual 

ผู้ใช้สามรถดคูู่มือการใช้งานแอพลเิคชั �นนั �ได้ในรูปแบบ PDF จากหวัข้อนี � (รูปที� 212) 
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รูปที� 212 

9.4 FSS Branch Map 

ผู้ใช้สามารถเลอืกดทูี�ตั �งของสาขาต่างๆของทางบริษัทฟินนัเซียไซรัสได้จากหวัข้อนี � (รูปที� 213) 

รูปที� 213 



190 

9.5 Logout 

ผู้ใช้สามารถออกจากแอพพลดิเคชั�นนี �ได้โดยแตะแทบ็ “Log Out” 






