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บทที่ ｳ : แนะนํา Yuanta Beyond 

ｳ.ｳ บทนํา 

YUANTA BEYOND แอพพลิเคชนัใหม่ล่าสดุจากบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีเป็นเสมือนท่ีปรึกษาการลงทุนส่วนตัวตลอด ｴｶ ชั่วโมง มีฟังก์ชันท่ีใช้งานง่าย และตอบสนองความ
ต้องการของนกัลงทนุมากมาย เชน่ ชว่ยให้นกัลงทนุสามารถตดิตามราคาหุ้นได้แบบ Real Time มีเคร่ืองมือ
ท่ีชว่ยให้ผู้ใช้วิเคราะห์หุ้นในเชิงเทคนิคและปัจจยัพืน้ฐานผ่านการใช้ Chart และระบบ Scanner นอกจากนี ้
ผู้ ใช้ยงัสามารถบนัทึกหุ้นท่ีชอบไว้ในลิสต์ของตวัเองได้ รวมถึงสามารถใช้ระบบตัง้เตือนของทางแอพพลิเค
ชนั เพ่ือให้ผู้ใช้ไมพ่ลาดทกุจงัหวะการลงทนุ ตามรูปท่ี ｳ  

 

 

รูปท่ี ｳ 
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บทที่ ｴ : วธีิการเข้าใช้งาน Application 

ｴ.ｳ ขัน้ตอนการดาวน์โหลดและการตดิตัง้ Application Yuanta Beyond 

Yuanta beyond เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กบันกัลงทนุในการคดัเลือกหุ้นรวมถึง
ท าการซือ้ขายได้ภายในเคร่ืองมือเดียว นักลงทุนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้ ตามช่องทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

Android  : ดาวน์โหลดได้ท่ี play store    

iOS : ดาวน์โหลดได้ท่ี app store    

ตวัอยา่งการติดตัง้ Application Yuanta Beyond ผา่นระบบ iOS ค้นหาช่ือ Yuanta Beyond  และ
ท าการตดิตัง้ตามรูปท่ี ｴ-ｶ 

 

   

รูปท่ี 2    รูปท่ี 3    รูปท่ี ｶ 
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ｴ.ｴ วิธีการล็อกอิน 

เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วนักลงทุนสามารถเข้าไปใช้งาน โดยใส่ Username เป็นเลขบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ｸ หลกั และใส่ Password ชุดเดียวกับท่ี login เข้าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเทรดในทกุระบบของ 
บล.หยวนต้า หลงัจากนัน้ท าการ log in ตามรูปท่ี ｷ 

   

รูปท่ี 5       รูปท่ี ｸ 

ส าหรับนกัลงทนุท่ียงัไม่ได้เป็นลกูค้ากบัทางบล.หยวนต้า สามารถทดลองใช้งานโปรแกรมฟรี เป็น
เวลา 10 วนั โดยเลือกหวัข้อ Free Trial และกรอกข้อมลูลงทะเบียนทดลองใช้งานได้ฟรี 

 และหากท่านนักลงทุนสนใจเปิดบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ สามารถกรอกข้อมูล ลงทะเบียนเปิด
บญัชีท่ีหวัข้อ Open Account หลงัจากนัน้ กรอก ช่ือ-สกลุ อีเมล์ และเบอร์โทรศพัท์ ตามรูปท่ี ｸ 
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บทที่ ｵ : ภาพรวมเมนูหลักใน Application 

ในหน้าแรกหลังจาก Login เข้าสู่แอพพลิเคชั่น Yuanta Beyond ท่านจะพบกับหน้า ‘Info’ ซึ่ง
แบง่เป็น ｵ เมนยูอ่ยด้วยกนัคือ  Home | Research | Market 

3.1 Home  

ในหน้า Home นีจ้ะเป็นหน้าแรกท่ีผู้ ใช้เห็น หลงัจาก Login เข้าสู่แอพพลิเคชนั ซึ่งจะแสดงหุ้นเด่น
แนะน าประจ าวนัจากทีมวิเคราะห์ของทางหยวนต้า ในกล่องด้านบน ท่ีคัดสรรมาจากบทวิเคราะห์รายวนั
ของทางบล.หยวนต้า นกัลงทนุสามารถท าการ Swipe หน้าจอไปทางซ้ายมือเพ่ือเล่ือนดหูุ้นแนะน าท่ีเหลือ 

ส่วนช่วงกลางของหน้าจอเป็นหัวข้อ News update ท่ีจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ท่ีต้องการส่ือสาร
ระหว่างวนัจากนกัวิเคราะห์หยวนต้าถึงนกัลงทุนท่ีเป็นลูกค้าของหยวนต้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจท่ีเกิดขึน้ หรือเป็นหุ้ นแนะน าระหว่างวันเป็นต้น โดยข่าวระหว่างวันทัง้หมดฉบับเต็มจากทีม
วิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถดูได้จากหัวข้อ Yuanta Alert ในเมนู Research อีกด้วย นอกจากนีใ้นส่วน 
News Update นีย้งัแสดงข้อมลูข่าวลา่สดุจากส านกัขา่ว InfoQuest อีกด้วย ตามรูปท่ี ｹ  

 

รูปท่ี ｹ 
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รูปท่ี ｺ 

ｳ) แถบบน : หุ้นเดน่แนะน าประจ าวนั ｴ ตวัจาก Smart Pick ตามรูปท่ี ｺ หากคลิกท่ีช่ือหุ้นแนะน า 
จะพบกบัข้อมลูค าแนะน าการลงทนุและข้อมลูจาก Sensify ของหุ้นแนะน า 

ｴ) แถบกลาง :  News update ขา่วอพัเดทแบบเรียลไทม์จากทีมวิเคราะห์หยวนต้า (หรือสามารถดู
ไดจ้ากหวัข้อ Yuanta Alert ในเมนู Researchไดเ้ช่นเดียวกนั) และขา่วเรียลไทม์จากส านกัขา่ว InfoQuest 

ｵ) แถบล่าง : เม่ือเล่ือนลงมาทางด้านล่างจะพบกับ Icon เคร่ืองมือพิเศษจากทางบล.หยวนต้า
ได้แก่ Sensify และ Portfolio Solutions ตามรูปท่ี ｳｲ  
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รูปท่ี 9      รูปท่ี ｳｲ 

- Sensify  :  เคร่ืองมืออัจฉริยะท่ีรวบรวมข่าวสารการลงทุนจากทุกแหล่งข่าว พร้อม Rating จัด
อนัดบัของหุ้นจากทีม Quant Research อธิบายเพิ่มเตมิในบทท่ี ｶ 

- Portfolio solution : เป็นการจดัพอร์ตแนะน าจากทางทีม Quant Research ของหยวนต้า โดยมี
การจ าลองพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท อาทิ DCA Port, 

Dividend Port, Growth Port,  Quant Port , Trading Port, Stock Signal และ Intraday Signal (อธิบาย
เพ่ิมเติมในบทที ่ｶ) 

- X-Calendar : ปฏิทินหลกัทรัพย์แสดงวนัขึน้เคร่ืองหมาย Corporate Action ตา่งๆ ในแตล่ะเดือน 
พร้อมรายละเอียดของการขึน้เคร่ืองหมายในหุ้นแตล่ะตวั เชน่ XD , XR , XA เป็นต้น (อธิบายเพ่ิมเติมในบท
ที ่ｶ) 

- Stock Search : นกัลงทนุสามารถพิมพ์ช่ือหุ้นท่ีสนใจเพ่ือเข้าไปดขู้อมลูตา่งของหุ้ นตวัท่ีสนใจได้ 
(อธิบายเพ่ิมเติมในหวัข้อ 3.6 Technical Chart) 
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3.2 Research แบง่เป็น ｴ หวัข้อหลกัได้แก่ Research  และ Quant Research 

 3.2.1 Research นกัลงทนุท่ีเป็นลูกค้าของหยวนต้าสามารถรับชม การ Live สดของทีมวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ได้ในวันท าการเวลา 8:30-9:30 น. เพียงคลิกปุ่ ม Play เพ่ือรับชมความเห็นจากนักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์หยวนต้า ถึงทิศทางตลาดหุ้น กลยทุธ์การลงทนุประจ าวนั รวมถึงหุ้นแนะน าในวนั นอกจากนีย้งั
สามารถคลิกดไูฟล์วิดีโอตา่งๆ รวมทัง้การถ่ายทอดสด Corporate Day ผา่นทางเมนนีู ้ 

นอกจากนีย้งัมีบทวิเคราะห์หุ้นรายตวั รายอตุสาหกรรม และบทวิเคราะห์ตา่งๆ ท่ีทางฝ่ายวิเคราะห์
หลกัทรัพย์หยวนต้าจดัท าขึน้ ในรุปแบบไฟล์ PDF เฉพาะส าหรับลกูค้าหยวนต้าเทา่นัน้ ตามรูปท่ี 11 

 

รูปท่ี ｳｳ 

 

3.2.2 Quant Research เป็นบทวิเคราะห์จากทางทีม Quant ของบล. หยวนต้า โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีจากนกัลงทนุด้วยเปอร์เซ็นต์ความแมน่ย าของการวิเคราะห์ทาง
สถิตท่ีิอยูใ่นระดบัสงู ในหวัข้อ Quant Research นีจ้ะประกอบด้วย Quant view update ซึง่เป็นหุ้นแนะน า
ในแต่ละเดือนท่ีทางทีม Quant ได้คดัสรรมาให้ และบทวิเคราะห์มุมมองต่อตลาดทัง้ในรายอุตสาหกรรม 
ภาพรวมตลาดรวมไปถึงการแนะน ากองทนุท่ีนา่สนใจ และการให้ความรู้กบันกัลงทนุ 
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รูปท่ี ｳｴ 

3.3 Market 

แสดงภาพรวมของตลาดในแต่ละวนั มีเมนู SET Summary, Sectors, Most Active Value, Most 

Active Volume,Top Grainer และ Top Loser นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มหุ้นท่ีสนใจเก็บไว้ในเมน ูFavorites 
ส าหรับหน้า “Market” จะแบง่เป็น ｴ กลุม่ คือ กลุม่ของ Market และกลุม่ของ Favorite ตามรูปท่ี ｳｵ 
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รูปท่ี ｳｵ 

ｵ.ｵ.ｳ กลุ่มเมนู “Market” ท่ีแสดงข้อมลูภาพรวมของตลาดในแตล่ะวนั ทัง้ดชันีอตุสาหกรรมและ
หุ้น ประกอบด้วย 

- SET Summary : แสดงข้อมลูดชันีหุ้น SET ทัง้หมด 

- Sectors : แสดงข้อมลูรายอตุสาหกรรมทัง้หมด 

- Most Active Value  : แสดงข้อมลูหุ้นท่ีมีมลูคา่การซือ้ขายมากท่ีสดุ ｴｲ ตวัแรก 

- Most Active Volume  : แสดงข้อมลูหุ้นท่ีมีปริมาณการซือ้ขายมากท่ีสดุ ｴｲ ตวัแรก 

- Top Gainer : แสดงข้อมลูหุ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ ｴｲ ตวัแรก 

- Top Loser : แสดงข้อมลูหุ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาลดลงมากท่ีสดุ ｴｲ ตวัแรก 

ｵ.ｵ.ｳ.ｳ วิธีการปรับเปล่ียนประเภทข้อมูลในการแสดงผล   

ในกลุ่ม “Market” สามารถปรับเปล่ียนการแสดงผลของข้อมูลได้เฉพาะในหวัข้อ MOST ACTIVE 

VALUE, MOST ACTIVE VOLUME, TOP GAINER และ TOP LOSER เทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
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- เลือกหวัข้อท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ให้แตะแท็บตวักรอง     ทางด้านขวาบนในหน้าหัวข้อท่ี
ผู้ใช้เลือก ตามรูปท่ี ｳｶ จะปรากฏหน้า Filter ขึน้มาตามรูปท่ี ｳｷ 

  

รูปท่ี 14        รูปท่ี ｳｷ 

- ผู้ ใช้สามารถแตะไปท่ีประเภทของข้อมูลท่ีต้องการให้แสดงผล เคร่ืองหมาย จะปรากฏ
ทางด้านขวามือของข้อมลูท่ีเลือก โดยท่ีผู้ใช้สามารถเลือกสงูสดุได้ 8 ข้อมลู 

- แตะ “Done” ทางด้านขวาบน ข้อมลูท่ีเลือกแสดงผลจะปรากฏขึน้ 

- นอกจากนี ้แตะ   ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ เพ่ือเปล่ียนการแสดงผลลัพธ์ เป็น
ปริมาณการซือ้ขาย, มลูคา่การซือ้ขาย หรือราคาซือ้ขายลา่สดุก่อนปิดตลาด ตามรูปท่ี ｳｸ 
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รูปท่ี ｳｸ 

ｵ.ｵ.ｴ กลุ่ม “Favorite”   

 ในส่วนของ “Favorite” ท่ีนักลงทุนผู้ ใช้สามารถเลือกหุ้ น , ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW), 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั(Warrant), หรือจะดเูป็นรายอตุสาหกรรม หรือ ดชันี SET Index มาบนัทึก
ใน Favorite ได้สงูสดุถึง 6 กลุม่ Favorite และสามารถเพิ่มหุ้นท่ีสนใจได้ 20 ตวัตอ่ 1 Favorite ตามรูปท่ี ｳｵ 

 ｵ.ｵ.ｴ.ｳ วิธีการเปล่ียนช่ือหมวด Favorite มีขัน้ตอน ดงันี ้

 - แตะ “Edit” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ ”Markets” 

 - แท็บยอ่ย “Tap icons to edit favorite name” จะปรากฏตามรูปท่ี ｳｹ 

 - แตะกลุ่มท่ีต้องการจะเปล่ียนช่ือและแท็บเปล่ียนช่ือกลุ่มจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｳｺ ให้ใส่ช่ือใหม่ 
และแตะ “Save” จากนัน้ระบบจะแจ้งวา่อพัเดทสมบรูณ์ ให้แตะ ปุ่ ม OK  จากนัน้แตะ “Done” ทางด้านซ้าย
บนของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｻ 
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รูปท่ี 17      รูปท่ี ｳｺ 

 

รูปท่ี ｳｻ 
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ｵ.ｵ.ｴ.ｴ ฟังก์ชันค้นหา (Search) 

 - แตะท่ี   ทางด้านขวาบนของหน้า Markets แล้วหน้าค้นหาจะปรากฏ ขึน้สามารถค้นหา
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (DW), ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นทนุ (Warrant), หุ้น, ดชันีรายอสุาหกรรม หรือ 
ดชันีตลาดหุ้นไทยโดยแตะตรงแท็บสีขาวเพ่ือพิมพ์ช่ือท่ีต้องการค้นหาตามรูปท่ี ｴｲ  

- ช่ือท่ีค้นหาจะถูกแสดงผลทางด้านล่างของแท็บสีขาว ทางผู้ ใช้สามารถกดไปท่ีช่ือเพ่ือดู
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแตะ ปุ่ ม   ท่ีอยูท่างด้านซ้ายมือเพ่ือเพิ่มเข้าไปในกลุม่ Favorite 

 

รูปท่ี ｴｲ 

ｵ.ｵ.ｴ.ｵ วิธีการเพิ่มช่ือหลักทรัพย์เข้าไปในกลุ่ม Favorite 

 สามารถเพิ่มช่ือหุ้นเข้าไปอยู่ใน Favoriteได้สงูสุด 20 ตวัในแตล่ะกลุ่ม โดยผู้ ใช้ไม่สามารถเพิ่มช่ือ
หุ้นซ า้เข้าไปในกลุม่ Favorite เดียวกนัได้ โดยสามารถเพิ่มช่ือหลกัทรัพย์ได้ตาม ｶ ชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้

ｳ) จากฟังก์ชนัค้นหาในหน้า ”Markets” (ตามขัน้ตอนในหวัข้อที ่3.3.2.2) 

ｴ) เพิ่มหุ้ นลงใน Favorite จากเมนู MOST ACTIVE VALUE, MOST ACTIVE VOLUME, TOP 

GAINER และ TOP LOSER  โดยแตะรายช่ือหุ้นท่ีท่านต้องการเพิ่มค้างไว้ จากนัน้เลือกกลุ่ม Favorite จะ
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โดยแตะปุ่ มทางด้านขวามือให้ขึน้สีเขียวตามรูปท่ี ｴｳ จากนัน้แตะ “Save” เพ่ือบนัทึกข้อมูลลงในกลุ่ม 
Favorite ท่ีทา่นต้องการ แสดงตามรูปท่ี ｴｴ 

  

รูปท่ี 21      รูปท่ี ｴｴ 

ｵ) หน้ารายละเอียดของข้อมลู ซึ่งสามารถแตะท่ีปุ่ ม ท่ีอยู่มมุบนขวา ตามรูปท่ี ｴｵ จากนัน้
เลือกกลุม Favorite ท่ีต้องการเพิ่ม ให้แตะปุ่ มทางด้านขวามือให้ขึน้สีเขียวจะปรากฏขึน้มาตามรูปท่ี  ｴｳ  
และจากนัน้แตะ “Save” เพ่ือบนัทกึข้อมลูลงในกลุม่ Favorite ท่ีทา่นต้องการ 

ｶ) แตะแวน่ขยายทางด้านขวาบนของหน้า “Favorite” ตามรูปท่ี ｴｶ 



15 

 

   

รูปท่ี 23      รูปท่ี ｴｶ 

ｵ.ｵ.ｴ.ｶ วิธีการลบช่ือหลักทรัพย์ออกจาก Favorite 

ในหน้า Favorite ผู้ใช้แตะค้างท่ีรายช่ือหุ้น จะมี Pop-up ขึน้ตามรูปท่ี ｴｷ จากนัน้กดเลือก “Delete” 

 

รูปท่ี ｴｷ 
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3.4 Heat Map/List View 

 3.4.1 Heat Map เป็นการแสดงรายช่ือหลกัทรัพย์ และดชันีในรูปแบบของส่ีเหล่ียมเรียงตอ่กนั และ
แบง่สีตามการเปล่ียนแปลงของราคา ตามรูปท่ี ｴｸ  

 

รูปท่ี ｴｸ 

ｵ.ｶ.ｳ.ｳ ค่าสีใน Heat Map และ List View จะบอกถึงการเปล่ียนแปลงของราคา 

- สีเขียว  : แสดงถึงราคาหรือดชันีมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้มากกว่าราคาหรือดชันีปิด
ของวนัท าการก่อนหน้า หากสีเขียวเข้มเทา่ไหรแสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมาก 

- สีเหลือง  : แสดงถึงราคาหรือดชันีมีคา่ไมเ่ปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัวนัท าการก่อนหน้า 

- สีแดง  : แสดงถึงราคาหรือดชันีมีการเปล่ียนแปลงราคาลดต ่าลงกว่าราคาหรือดชันี
ของวนัท าการก่อนหน้า หากเป็นสีแดงเข้มหมายถึงเปล่ียนแปลงมาก 

ｵ.ｶ.ｳ.ｴ การตัง้ค่าใน Heat Map แตะ ท่ี  เพ่ือเปล่ียนข้อมลูการจดัเรียงการแสดงผล
ลพัธ์ สามารถแสดงได้ ดงันี ้
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- %Chg    : แสดงเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง 

- Name  : แสดงตามตวัอกัษรภาษองักฤษ 

- Val   : แสดงตามมลูคา่การซือ้ขาย  

- Vol      : แสดงตามปริมาณการซือ้ขาย 

ｵ.ｶ.ｳ.ｵ การเปล่ียน Heat Map เป็น List View แตะท่ี  เ พ่ือเปล่ียนเป็นรูปแบบเป็น 
List View โดยจดัเรียงจากบนลงล่างทัง้หมด 20 ตวั ท่านสามารถแตะ ท่ี   เ พ่ื อ เ ป ล่ี ย น ก า ร
แสดงผลในรูปแบบตา่งๆ เชน่เดียวกบั Heat Map ตามรูปท่ี ｴｹ 

 

รูปท่ี ｴｹ 

ｵ.ｶ.ｳ.ｶ วิธีตัง้เตือนด้วยเสียง-ปิดการตัง้เตือน  ส าหรับการตัง้เตือนด้วยเสียงนัน้สามารถท าได้
เฉพาะในกลุม่เมน ู“Favorite” และสามารถใช้ตัง้เตือนได้เฉพาะราคาเทา่นัน้  
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การเปิดแจ้งเตือน ท าได้ ｴ วิธี 

ｳ) แตะ   ท่ีอยู่กลางหน้าจอ ระบบจะแจ้งเตือนให้กดปุ่ ม Turn on ตามรูปท่ี ｴｺ จะขึน้
หน้าต่างข้อความให้ผู้ ใช้แตะข้อมูลท่ีสนใจค้างไว้เพ่ือท าการตัง้เตือนด้วยเสียงจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｴｻ ให้
แตะข้อมูท่ีสนใจ ค้างไว้ จะขึน้ให้แตะ “Turn On RealVoice” ตามรูปท่ี ｵｲจะมีเคร่ืองหมาย  
ขึน้  

ｴ) แตะข้อมท่ีูสนใจ ค้างไว้ จะขึน้ให้แตะ “Turn On RealVoice” ตามรูปท่ี ｵｲ จะมี  ขึน้  

 

   

รูปท่ี 28       รูปท่ี ｴｻ  
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รูปท่ี 30       รูปท่ี ｵｳ 

 

การปิดแจ้งเตือน ท าได้ ｴ วิธี 

ｳ) แตะ   ท่ีอยูก่ลางหน้าจอเพ่ือปิดการแจ้งเตือนทกุตวั 

ｴ) แตะข้อมลูท่ีสนใจ ค้างไว้ จะขึน้ให้แตะ “Turn Off RealVoice”  เพ่ือปิดแจ้งเตือนข้อมลูเพียงตวั
เดียว ถ้าแตะ “Turn Off all RealVoice” เพ่ือปิดการแจ้งเตือนทกุตวั ตามรูปท่ี ｵｳ 
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3.5 Stock Details 

 เป็นเมนูท่ีรวบรวมข้อมูลหุ้ นรายตัวท่ีผู้ ใช้สนใจไว้อย่างละเอียด ครบในทุกแง่มุมทัง้ข้อมูลทาง
พืน้ฐาน ทางเทคนิคอล และข้อมลูจากเคร่ืองมือ AI ของหยวนต้าอยา่ง Sensify  

การค้นหาหุ้นท่ีสนใจไปท่ีไอคอน  ท่ีอยู่มมุบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｵｴ แล้วพิมพ์ช่ือ
หุ้นท่ีผู้ ใช้ต้องการลงไป หากผู้ ใช้ต้องการหุ้นให้เก็บไว้ใน Favorite ให้แตะท่ีเคร่ืองหมาย  ตามรูป
ท่ี ｵｵ (สามารถดูวิธีการเพ่ิมข้อมูลเข้าไปในกลุ่ม Favorite ไดต้ามหวัข้อ 3.3.2.3 ) 

  

รูปท่ี 32      รูปท่ี ｵｵ 

3.5.1 Highlight จะแสดงข้อมลูหุ้นรายตวัท่ีต้องการดรูายละเอียด โดยใช้เคร่ืองมือ “Sensify”เข้า
มาช่วยในการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ของข้อมลูหุ้นรายตวันัน้ๆ โดยในหน้านี ้จะแบ่งเป็น ｶ ส่วน คือ Stock 

Rating, Sentiment Score, Fundamental Score และ Latest News 

 - Stock Rating เป็นการให้คะแนนของหุ้ นตัวนัน้ๆ โดยพิจารณาข้อมูลทาง Quantitative 40%, 

Technical  30% และ Fundamental 30% ด้วยระบบ AI ท่ีบล.หยวนต้าได้พฒันาขึน้ ตามรูปท่ี ｵｶ 
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รูปท่ี 34      รูปท่ี ｵｷ 

คะแนน ｺ-ｳｲ  คือ หุ้นท่ีนา่สนใจลงทนุ 

คะแนน ｶ-ｹ คือ หุ้นท่ีควรระมดัระวงัในการลงทนุ  

คะแนน ｳ-ｵ คือ หุ้นท่ีควรหลีกเล่ียงในการลงทนุ 

- Sentiment Score เป็นการบอกถึงทิศทางของหุ้นจากขา่วท่ีมากระทบ ตามรูปท่ี ｵｶ 

วงท่ี ｳ คือ จ านวนขา่วของหุ้นตวันัน้ๆ 

วงท่ี ｴ คือ %การเพิ่มขึน้หรือลดลงของข่าวหุ้นตวันัน้ๆ ภายใน ｴｶชม. ถ้าวันนีมี้ ｳ ข่าว 
เทียบกบัเม่ือวานท่ีไมมี่ขา่ว จะท าให้เพิ่มขึน้เป็น ｳｲｲ% 

วงท่ี ｵ คือ Sentiment Score ของหุ้นตวันัน้ๆ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน ｶ วนั ถ้าหุ้นนัน้
มีข่าวท่ีเป็นผลบวกมากกว่า ｷｲ% ของข่าวทัง้หมด จะท าให้ Sentiment Score เป็นสีเขียว ตรงกันข้าม 
Sentiment Scoreจะเป็นสีแดง เม่ือมีขา่วท่ีเป็นผลลบมากกวา่ ｷｲ% ของขา่วทัง้หมด 

- Fundamental Score บอกข้อมลูพืน้ฐานของหุ้นตวันัน้ๆ เทียบกบัคา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม แสดง
คา่เป็น Bar Chart ตามรูปท่ี ｵｷ 
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รูปท่ี 36       รูปท่ี ｵｹ 

- Stock Price Movement with Stock Rating บอกความสมัพนัธ์ของราคาหุ้นเม่ือเทียบกบั Stock 

Rating ตามรูปท่ี 36 

 - Latest News  แจ้งข่าวท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นตวันัน้ๆ โดยจะรวบรวมจากแหล่งข่าวทาง Website, 

Social หรือทาง Web board ตามรูปท่ี ｵｹ 

 

3.5.2 Info  เป็นหน้าท่ีแสดงข้อมลูโดยละเอียดของหุ้นรายตวั ทัง้ข้อมลูราคาล่าสดุแบบเรียลไทม์ ดู
กราฟทางเทคนิค ข้อมลูพืน้ฐาน งบการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน และข้อมลูอ่ืนๆของหุ้นนัน้แบบละเอียด 
แบง่เป็น ｴ สว่นดงันี ้
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 ｵ.ｷ.ｴ.ｳ กราฟราคา  ในหน้า Info นี ้ผู้ ใช้สามารถแตะดรูาคาย้อนหลงัจนถึงปัจจุบนัได้
โดยใช้นิว้ลากตามกราฟราคา จะแสดงราคาและ Indicator ท่ีเราตัง้คา่ไว้ ตามรูปท่ี ｵｺ  เราสามารถเปล่ียน 
Indicator และ Time frame ได้โดยไปแตะ ตามรูปท่ี ｵｻ จากนัน้แตะ ท่ีอยู่ตรง
กลางหน้าจอ เพ่ือยืนยนัการตัง้คา่ ตามรูปท่ี ｶｲ  นอกจากนีย้งัสามารถแตะท่ีอยู่ มุมซ้ายบนของ
หน้าจอ เพ่ือดกูราฟราคาเป็นแนวนอนได้ ตามรูปท่ี ｶｳ (อธิบายรายละเอียดในหวัข้อ ｵ.ｸ) 

 

   

 รูปท่ี 38       รูปท่ี ｵｻ 
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รูปท่ี ｶｲ 

 

 

รูปท่ี ｶｳ 
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ｵ.ｷ.ｴ.ｴ ข้อมูลหุ้นใน Info ผู้ ใช้สามารถเลือกดขู้อมูลหุ้นในหน้า  Info นีไ้ด้โดยการเล่ือน
หน้าจอ (Swipe)ไปทางซ้ายเพ่ือดรูายละเอียดท่ีสนใจ โดยมีปุ่ มด้านล่างหน้าจอเป็นสญัลกัษณ์คล้ายจุดไข่
ปลา แสดงวา่หน้าจอสามารถเล่ือนได้และบอกว่าผู้ใช้ดรูายละเอียดในหน้าไหนอยู ่  

- หน้าแรก แสดงข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนวา่ด าเนินการธุรกิจประเภทใด ตามรูปท่ี ｶｴ 

- หน้าท่ี ｴ แสดงข้อมลูภาพรวมของหุ้นนัน้ๆ เชน่ ราคาเปิด/ปิด ราคาต ่าสดุ-สงูสดุในแต่ละ
วนั และอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัเชน่ P/E , EPS , D/E ,Yield(%),ROE,ROA  ตามรูปท่ี ｶｵ 

  

รูปท่ี 42      รูปท่ี ｶｵ 

- หน้าท่ี ｵ แสดง Signal  ทางเทคนิค ｹ ตวั ประกอบด้วย EMA(5), EMA(10), EMA(20), 
EMA(50), EMA(90), RSI(ｳｶ) และ MACD(ｳｴ,ｴｸ,ｻ) ตามรูปท่ี ｶｶ ซึง่มีสญัญาณเทคนิคไว้ ｵ แบบ ดงันี ้  

Positive  : หมายถึงราคาหุ้นลา่สดุยืนอยูเ่หนือคา่เฉล่ียหรือ Indicator นัน้ๆ 

Negative  : หมายถึงราคาหุ้นลา่สดุยืนอยูต่ ่ากวา่คา่เฉล่ียหรือ Indicator นัน้ๆ 

Neutral    : หมายถึงราคาหุ้นลา่สดุอยูท่ี่ระดบัเดียวกบั Indicator นัน้ๆ 
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- หน้าท่ี ｶ แสดงราคา Bid offer 5 ล าดบัล่าสุด พร้อมเส้นใต้ราคาซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณ 
Bid  Offer ยิ่งยาวเท่าไร จ านวน Bid Offer ยิ่งมากขึน้เท่านัน้ ตามรูปท่ี ｶｷ และสามารถคลิกท่ีราคา View 

History เพ่ือด ูHistory ของราคา Bid และ Offer ได้ตามรูป ｶｸ และจะปรากฏ Historical Chart ตามรูปท่ี 
ｶｹ ซึง่จะดไูด้เฉพาะตลาดเปิดเทา่นัน้  

 

  

รูปท่ี 44      รูปท่ี ｶｷ 
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รูปท่ี 46      รูปท่ี ｶｹ 

 

- หน้าท่ี ｷ แสดงการเปล่ียนแปลงราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของหุ้นนัน้ๆ เทียบกบักลุม่
อตุสาหกรรม และตลาดวา่เป็นอยา่งไร ตามรูปท่ี ｶｺ 
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รูปท่ี ｶｺ 

 

3.5.3 Fundamental  เลือกเมนู “Fund..” ท่ี Title bar จะเป็นฟังก์ชนัท่ีรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 
แสดงรายงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นตวันัน้ๆ แบ่งเป็น ｳｲ หวัข้อ เช่น Financial Ratio, Financial Chart, 

Balance Sheet, Income Statement, Director Trade เป็นต้น ดงัรูปท่ี ｶｻ 
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รูปท่ี ｶｻ 

ในส่วนของงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินดไูด้ย้อนหลงั 10 ปี หรือ ｳｴ ไตรมาสในรูปแบบ
กราฟแท่งและกราฟเส้น และสามารถปรับเป็นแนวนอนได้โดยคลิกท่ี เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย  
หรือพลิกหน้าจอเป็นแนวนอนแสดงดงัรูปท่ี ｷｲ นอกจากนีป้รับเปล่ียนการแสดงผลได้ทัง้รายปีและไตรมาส 
โดยเลือกไปท่ีเคร่ืองหมาย  เพ่ือเปล่ียนเป็นรายไตรมาส ｳｴ ไตรมาสย้อนหลงั ตามรูปท่ี ｷｳ  

         
รูปท่ี ｷｲ            
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รูปท่ี ｷｳ 

หรือกรณีท่ีข้อมูลมีเยอะเกินไปต้องการซ่อนอัตราส่วนบางค่า สามารถแตะท่ีข้อมูลท่ี
ต้องการซ่อน    เพ่ือซ่อนข้อมูลท่ีไม่ต้องการให้แสดงออก โดยข้อมูลท่ีท าการซ่อนจะ
เปล่ียนเป็นสีเทา และหายไปจากกราฟท่ีแสดงผล ตามรูปท่ี ｷｴ ดเูทียบกบัรูปท่ี ｷｲ  
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รูปท่ี ｷｴ 

3.5.3.1 Financial Ratio : แสดงอตัราส่วนการเงินท่ีส าคญั ได้แก่ P/BV, D/E Ratio, P/E 

Ratio, EPS, EPS Growth(%) , Dividend Yield(%) , Earning Yield(%) , D/E, ROE และ ROA  วิ ธีการ
เรียกดูข้อมูลทัง้หมดท าโดยการสไลด์หน้าจอขึน้ และสามารถดูเป็นรายปี ( Year) และรายไตรมาส 
(Quarter) พร้อมดขู้อมลูในแนวนอนได้อีกด้วย สามารถแตะท่ีหน้าจอเพ่ือดตูวัเลขประกอบ ตามรูปท่ี ｷｵ 
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รูปท่ี ｷｵ 
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3.5.3.2 Financial Chart :  แสดงงบการเงินในรูปแบบ Chart สามารถดไูด้ทัง้รายปีและ
รายไตรมาส ในแนวตัง้และ แนวนอน  วิธีการเรียกดขู้อมลูทัง้หมดท าโดยการสไลด์หน้าจอขึน้ และสามารถ
แตะเพื่อดรููปประกอบ ตามรูปท่ี ｷｶ  

 

  

 

รูปท่ี ｷｶ 
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3.5.3.3 Fact Sheet : รวมข้อมลูทางการเงินหลกัๆ  เช่น สินทรัพย์รวม, รายได้รวม, ROE, 

ROA, EBIT และอ่ืนๆ ในรูปแบบรายปี (ดยู้อนหลงัได้สงูสดุ 10 ปี) และรายไตรมาส อีกทัง้ยงัสามารถเลือกดู
ได้เป็นแนวนอน โดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน ตามรูปท่ี ｷｷ 

 

    

 

รูปท่ี ｷｷ 
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3.5.3.4 Balance Sheet : งบดลุในรูปแบบรายปี (ดยู้อนหลงัได้สงูสดุ 10 ปี) และรายไตร
มาส อีกทัง้ยงัสามารถเรียกดเูป็นแนวนอน โดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน ตามรูปท่ี ｷｸ 

 

  

   

รูปท่ี ｷｸ 
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3.5.3.5 Income Statement : งบก าไรขาดทนุในรูปแบบรายปี (ดยู้อนหลงัได้สงูสดุ 10 ปี) 
และรายไตรมาส อีกทัง้ยงัสามารถเรียกดเูป็นแนวนอน โดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน ตามรูปท่ี ｷｹ 

 

     

 

รูปท่ี ｷｹ 
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3.5.3.6 Cash Flow : งบกระแสเงินสดในรูปแบบรายปี (ดยู้อนหลงัได้สูงสุด 10 ปี) และ
รายไตรมาส อีกทัง้ยงัสามารถเรียกดเูป็นแนวนอน โดยการเอียงหน้าจอเป็นแนวนอน ตามรูปท่ี ｷｺ 

 

     

 

รูปท่ี ｷｺ 
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3.5.3.7 Director Trade : แสดงรายการซือ้/ขายหุ้ นตัวนัน้ของผู้ บริหารของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเราเรียกดหูุ้นนัน้ ตามรูปท่ี ｷｻ 

    

   

รูปท่ี ｷｻ 
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3.5.3.8 Shareholder : แสดงรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
โดยหากต้องการดูจ านวนหุ้นท่ีถือเป็นสัดส่วนในรูปแบบเป็นร้อยละ สามารถท าได้โดยเอียงหน้าจอเป็น
แนวนอน ตามรูปท่ี ｸｲ 

      

 

รูปท่ี ｸｲ 
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3.5.3.9 Right & Benefit : ข้อมลูปฏิทินหุ้นของบริษัทนัน้ แสดงวนัท่ีขึน้เคร่ืองหมาย และ
รายละเอียดการใช้สิทธิตา่งๆ ของหุ้นนัน้ๆ ตามรูปท่ี ｸｳ 

 

รูปท่ี ｸｳ 

3.5.3.10 Document : รวบรวมเอกสารท่ีส าคญัของบริษัทจดทะเบียน เชน่ งบการเงินราย
ไตรมาสและรายปี รายงานประจ าปี แบบｷｸ-ｳ ตามรูปท่ี ｸｴ 
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รูปท่ี ｸｴ 

 

3.6 Technical Chart 

3.6.1 วิธีการเข้าใช้งาน 

วิธีการใช้งาน Function technical chart ผู้ใช้สามารถใช้งานกราฟได้โดยการเลือก 
ในหน้า “Home” หรือเลือก ท่ี  อยู่มมุขวาบนของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｸｵ ให้ใส่ข้อมลูท่ีต้องการค้นหา
และแตะท่ีช่ือข้อมูลนัน้ตามรูปท่ี ｸｶ จะปรากฏข้อมูลตามรูปท่ี ｸｷ และให้แตะท่ี  มุ ม บ น ซ้ า ย
ของหน้าจอ หรือพลิกหน้าจอเป็นแนวนอนเพ่ือด ูTechnical Chart อยา่งละเอียดได้มากขึน้ 

 และถ้าแตะแตล่ะแทง่เทียนจะแสดง วนัท่ี ราคาเปิด ราคาปิดแบบเรียลไทม์ รวมถึงราคาสงูสดุและ
ราคาต ่าสุด นอกจากนีผู้้ ใช้สามารถเพิ่ม Indicator หรือใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือข่วยในการดกูราฟ โดยไปท่ี
แถบเคร่ืองมือสีฟ้าทางด้านขวาของหน้าจอตามรูปท่ี ｸｸ 
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รูปท่ี 63      รูปท่ี ｸｶ 

   
รูปท่ี 65  
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รูปท่ี ｸｸ 

 

3.6.2 การย่อ / ขยาย / เล่ือนกราฟ  

- การยอ่/ขยายกราฟ ให้แตะท่ีสว่นขยาย เล่ือนยิ่งหา่ง ยิ่งดขู้อมลูในอดีตได้มากขึน้ ตามรูปท่ี ｸｹ-ｸｺ 

 

รูปท่ี ｸｹ 
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รูปท่ี ｸｺ 

- การเล่ือนกราฟ ท าได้ ｴ วิธี คือ ใช้สองนิว้แตะท่ีกราฟแล้วลากกราฟไปตามพืน้ท่ีท่ีต้องการ ตาม
รูปท่ี ｸｻ-ｹｲ ตามล าดบั หรือ ใช้สองนิว้แตะท่ีพืน้ท่ีสว่นขยายท่ีเป็นสีเทาแล้วลากเพ่ือดชูว่งเวลาท่ีต้องการ 
ตามรูปท่ี ｹｳ-ｹｴ ตามล าดบั 

 

รูปท่ี ｸｻ 
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รูปท่ี ｹｲ 

 

 

 

รูปท่ี ｹｳ 
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รูปท่ี ｹｴ 

 

3.6.3 เคร่ืองมือปรับแต่งกราฟ 

      แถบเคร่ืองมือปรับแตง่ เป็นแถบสีฟ้าอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอมีทัง้หมด ｸ อยา่ง คือ 
ส าหรับใส ่Symbol  ช่ือหุ้นท่ีเราต้องการดกูราฟ 

ส าหรับเปล่ียน Time Frame มีให้เลือกดงันี ้1 นาที(ｳm) ,15 นาที(ｳｷm), 1 ชัว่โมง(ｳh), 2 

ชัว่โมง(ｴh), รายวนั(D), รายสปัดาห์(W) และรายเดือน(M) 

Setting ใช้ส าหรับการตัง้คา่ Indicator ตา่งๆในกราฟ เชน่ EMS, SMA, RSI หรืออ่ืนๆ หาก
ต้องการใช้เคร่ืองมือใด ให้แตะท่ีปุ่ ม เพ่ือเปิด(จะมีสีเขียวท่ีปุ่ มปรากฏขึน้) โดยสามารถเพิ่ม 

Indicator ได้สงูสดุถึง ｶ Indicator ตามรูปท่ี ｹｵ 
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รูปท่ี ｹｵ 

 หากต้องการตัง้คา่หรือปรับแตง่ ข้อมลูเป็นของผู้ใช้เอง ให้แตะแถบท่ีต้องการ เชน่ ต้องการปรับแตง่
ค่า EMA ใหม่ ให้เป็น EMA 5,10  ให้แตะท่ีค าว่า EMA จากนัน้สามารถเลือกค่าของ EMA ท่ีต้องการให้
แสดงได้เอง ตามรูปท่ี ｹｶ จากนัน้ให้แตะปุ่ ม ‘Save’ และแตะปุ่ ม ‘Done’ ตามรูปท่ี ｹｷ เป็นการเสร็จสิน้ ใน
การปรับแตง่คา่เฉล่ีย EMA ท่ีต้องการให้แสดงใหมเ่รียบร้อย โดยจะแสดงผลเป็นกราฟของคา่ท่ีเราปรับแตง่
ใหม ่ตามรูปท่ี ｹｸ 

ทัง้นีผู้้ ใช้สามารถเลือกค่าท่ีต้องการตัง้โดยการเล่ือนหน้าจอขึน้หรือลง เพ่ือเลือก Indicator ท่ี
ต้องการ โดยสามารถตัง้ค่าเลข Indicator ได้เองโดยแตะช่ือ Indicator นัน้ๆแล้ว ยังสามารถแตะท่ี 
Indicator ท่ี มี ลู ก ศ ร ชี ้ ขวา  แล้วหน้าจอการตัง้ค่าเลขจะปรากฏตามรูปท่ี ｹｶ แล้วแตะ ปุ่ ม 
‘Save’ แตถ้่าผู้ใช้อยากใช้คา่เดมิท่ีระบบตัง้ไว้ให้แตะปุ่ ม ‘Default’ 
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รูปท่ี ｹｶ 

 

 

รูปท่ี ｹｷ 
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รูปท่ี ｹｸ 

     เป็นปุ่ ม Reset การเล่ือนกราฟ เคร่ืองมือส าหรับปรับให้กราฟกลบัมาเป็นในรูปแบบ default  

 Shift ใช้ส าหรับการเล่ือนด้านหน้ากราฟให้มีพืน้ท่ีว่างด้านขวามือ เป็นการปรับพืน้ท่ีในการ
วาดเส้นบง่ชี ้(Trend Line)ตา่งๆโดยสามารถท าการแตะ  ได้ 2 ครัง้ หาก แตะ 3 ครัง้ จะกลับมา
เป็นรูปแบบปกต ิตามรูปท่ี ｹｹ 

 

รูปท่ี ｹｹ 

 

 



50 

 

Drawing เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวาดเส้น trend line มีทัง้หมด 7 รูปแบบดงันี ้

     เคร่ืองหมาย Trend Line ใช้ส าหรับวาดเส้น Trend Line ทั่วไป ท าได้โดยแตะท่ี
เคร่ืองหมาย  จากนัน้ ใช้สองนิว้แตะไปท่ีบริเวณพืน้ท่ีกราฟ เพ่ือเพิ่มเส้น Trend Line  เล่ือนนิว้ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีต้องการ โดยหากต้องการเล่ือนเส้นกราฟให้แตะค้างไปท่ีเส้นและลากไปยัง
บริเวณท่ีต้องการ เล่ือนเสร็จให้ปลอ่ยนิว้ และหากต้องการขยายความยาวของเส้นใช้หนึง่นิว้ แตะไปท่ีปลาย
ของเส้น และลากความยาว หรือปรับองศาตามต้องการ เส้นท่ีลากจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｹｺ 

 

รูปท่ี ｹｺ 

 เคร่ืองหมาย Horizontal line ส าหรับการลากเส้นแนวนอน โดยแตะ  
จากนัน้ใช้สองนิว้แตะไปท่ีกราฟ และลากเส้นขึน้-ลงไปท่ีราคาตามความต้องการ เล่ือนเสร็จแล้วให้ปลอ่ยนิว้ 
เส้นท่ีลากก็จะปรากฏ ตามรูปท่ี ｹｻ 
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รูปท่ี ｹｻ 

 

    เคร่ืองหมาย Channel Line หรือการลากเส้นคูข่นาน ท าได้โดยแตะ  
จากนัน้ใช้สองนิว้แตะลงบนกราฟ และลากไปยงับริเวณท่ีต้องการ เล่ือนเสร็จแล้วให้ปล่อยนิว้ เส้นท่ีลากก็
จะปรากฏ ตามรูปท่ี 74 และหากต้องการขยายความยาวของเส้นใช้หนึ่งนิว้ แตะไปท่ีปลายของเส้น และ
ลากความยาว หรือปรับองศาตามต้องการ ตามรูปท่ี ｺｲ 

 

 

รูปท่ี ｺｲ 
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  เคร่ืองหมาย Fibonacci การวาดท าได้โดยแตะท่ีเคร่ืองหมาย   แล้วใ ช้
สองนิว้แตะไปท่ีกราฟ เล่ือนนิว้ไปในทิศทางท่ีต้องการ  เล่ือนเสร็จแล้วปล่อยนิว้ เส้นท่ีลากจะปรากฏขึน้ 
สามารถลากจากจดุต ่าสดุไปสงูสดุท่ีทา่นต้องการ สามารถยอ่หรือขยายกราฟได้ ให้แตะท่ีมมุเส้นสีเทา ท่ีอยู่
ระหวา่งเส้นขนานตามรูปท่ี ｺｳ 

 

รูปท่ี ｺｳ 

     เคร่ืองหมายไม้บรรทดั ส าหรับวดัคา่การเปล่ียนแปลงช่วงใดช่วงหนึ่ง ค านวณจาก
จดุต ่าสดุ ไปยงัจดุสงูสดุเพ่ือค านวณหาการเปล่ียนแปลงของช่วงราคา ท าได้โดยแตะท่ีเคร่ืองหมาย  
จากนัน้ใช้สองนิว้แตะไปบนกราฟและเล่ือนไปในช่วงท่ีผู้ใช้ต้องการดกูารเปล่ียนแปลง เล่ือนเสร็จแล้วปล่อย
นิว้ ตามรูปท่ี ｺｴ 

 

รูปท่ี ｺｴ 
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เคร่ืองหมาย Undo ใช้ส าหรับลบเคร่ืองมือท่ีเราตัง้ค่าไว้ก่อนหน้า ผู้ ใช้สามารถ
ยกเลิกสิ่งท่ีท าไว้ก่อนหน้านีโ้ดยการแตะท่ีเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมาย Back  ส าหรับกลับไปยังหน้าหลัก ผู้ ใช้สามารถกลับไปยังหน้า
ปรับแตง่หลกัโดยแตะท่ีปุ่ มนี ้

3.7 Scanner 

Scanner  เป็นเมนหูลกั ใช้ส าหรับการค้นหาหุ้นตามเง่ือนไขท่ีต้องการ โดยท่ีผู้ใช้สามารถตัง้เง่ือนไข
การค้นหาได้เอง หรือค้นหาหุ้นตามเง่ือนไขท่ีระบบมีให้เลือกแบบส าเร็จรูป  ครอบคลุมทัง้ Fundamental 
และ Technical  ซึง่จะมีสตูร scan จ านวนมากให้เลือกใช้ได้ สามารถแบง่กลุม่ได้เป็น ｳｴ กลุม่ ตามรูปท่ี ｺｵ 

 

รูปท่ี ｺｵ 

ｵ.ｹ.ｳ วิธีการอัพเดทสูตร 

เม่ือระบบได้มีการอพัเดทสตูรใน Template ใดก็ตาม ระบบจะท าการแจ้งใน “Notification” ในเมน ู
More ซึ่งผู้ ใช้สามารถอัพเดทสูตรได้โดย แตะท่ี  ท่ีอยูท่างด้านขวาบน ของจอ Scanner  
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ｵ.ｹ.ｴ วิธีการสร้าง Template ด้วยตนเอง 

3.7.2.1 วิธีการเข้าใช้  ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้าง Template เองได้ 2 ชอ่งทาง 

1)   แตะแท็บ “Create scan filter” ในหน้า Scanner 

- จากนัน้หน้าจอ “New Template” ปรากฏขึน้ ให้แตะท่ี  “+Add” หรือ “Add First 

Criteria” ตามรูปท่ี ｺｶ 

- หน้าจอ “Add new” ซึง่เป็นหน้าจอท่ีให้ผู้ใช้เลือกสตูรเองจะปรากฏขึน้ ตามรูปท่ี ｺｷ 

   

รูปท่ี 84       รูปท่ี ｺｷ 

ｴ) แตะท่ีหวัข้อ “My Scanner” 

- หน้าจอ My Scanner ปรากฏขึน้ตามรูปท่ี ｺｸ 

- แตะแท็บ “Create scan filter ท่ีอยูท่างด้านบน ในหน้า My Scanner 

- จากนัน้หน้าจอ “New Template” จะปรากฏขึน้  

- แตะ  “+Add” หรือ “Add First Criteria”  ตามรูปท่ี ｺｶ 
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รูปท่ี ｺｸ 

ｵ.ｹ.ｴ.ｴ วิธีการเลือกสูตรด้วยตนเอง  

ในหน้า New Template นี ้หลังจากแตะท่ี “+Add”  จะปรากฏหัวข้อ Basic | Fund.. | 
Tech | Pattern ขึน้ให้ผู้ใช้เลือกเพิ่มเง่ือนไขได้โดยกด +  ผู้ใช้สามารถเลือกสตูรได้ 2 วิธี โดยวิธีการเลือกเพิ่ม
เง่ือนไขลงไปในสตูร Scan เองมีดงันี ้

ｳ) เลือกสตูรจากหน้า Add new ในหน้านีส้ตูรท่ีมี จะถกูแบง่ออกเป็น ｶ หวัข้อได้แก่ Basic, 

Fundamental, Technical และ Pattern 

- แตะในหวัข้อท่ีผู้ใช้สนใจ ตามรูปท่ี ｺｹ 

- แตะท่ีช่ือเง่ือนไขท่ีต้องการเพ่ือใส่ไว้ในสูตร ตามรูปท่ี ｺｺ เง่ือนไขท่ีถูกเลือกจะมีค าว่า 
“added” ปรากฏแทนเคร่ืองหมาย  

- แตะ “Done” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ 

- แตะท่ี “Scan” หากต้องการให้ระบบประมวลตามท่ีใส่เง่ือนไขไว้หรือ แตะ “Save As” 
เพ่ือบนัทกึช่ือ Template นีไว้ใน My Scanner 
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รูปท่ี ｺｹ 

 

รูปท่ี ｺｺ 
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ｴ) ปุ่ มค้นหาสตูรจากหนา้ Add new 

- พิมพ์ช่ือสตูรท่ีต้องการค้นหาในแท็บ “Type Name” ด้านบนในหน้า Add New เม่ือพิมพ์
ช่ือสตูรแล้ว จะปรากฏตวัเลือกท่ีมีขึน้มาในสตูรดงักลา่วตามรูปท่ี ｺｻ  

- แตะช่ือสูตรท่ีต้องการเพิ่มใน Template โดยเคร่ืองหมายบวกจะเปล่ียนเป็น added

จากนัน้แตะ “Done” ทางด้านบนซ้ายของหน้าจอ 

- แตะท่ี “Scan” หากต้องการให้ระบบประมวลตามท่ีใส่เง่ือนไขไว้หรือ แตะ “Save As” 
เพ่ือบนัทกึช่ือ Template นีไว้ใน My Scanner 

 

รูปท่ี ｺｻ 
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ｵ.ｹ.ｴ.ｵ การปรับแต่งสูตรท่ีเลือก 

  หลงัจากเลือกสตูรท่ีสนใจได้ กด Done หน้าปรับแตง่สตูรจะปรากฏตาม รูปท่ี ｻｲ 

  

รูปท่ี 90      รูปท่ี ｻｳ 

  ｳ) วิธีการซ่อนรูปจากสตูร  การซ่อนรูปนัน้นจะท าได้เฉพาะสตูรท่ีมาจากหวัข้อ Technical 

และ Pattern เทา่นัน้ โดยขัน้ตอน คือ แตะ  ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอ ตามรูปท่ี  ｻｲ 
รูปภาพจะหายไป ตามรูปท่ี ｻｳ  

ｴ) วิ ธีการเพิ่มสูตร  ให้ แตะ   แล้วท าตามขึน้ตอนในหวัข้อ ｵ.ｹ.ｴ.ｴ 

ｵ) วิธีการปรับคา่ในสตูรท่ีเลือก  สามารถแตะไปท่ีสตูรเพ่ือท าการปรับคา่เอง โดยอาจเป็น
การพิมพ์ หรือ เลือกคา่ 

ｶ) วิธีการเพิ่มข้อความใน Template  ให้แตะ  ทางด้านขวาบนเหนือสตูรแรกท่ีเรา
เลือก พิมพ์ข้อความท่ีต้องการแล้วข้อความจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｻｴ 
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รูปท่ี ｻｴ 

ｵ.ｹ.ｴ.ｶ วิธีการบันทกึสูตร จาก Template  

ผู้ใช้สามารถบนัทกึสตูรจาก Template ท่ีมีไว้ให้ ลงในหวัข้อ My Scanner เพ่ือความง่ายตอ่การเข้า
ใช้ได้ โดยมีวิธีการบนัทกึ ｵ วิธี ดงันี ้

1) SAVE AS จาก New Template ท่ีผู้ ใช้สร้างขึน้เอง 

- แตะท่ี “Save As” จากนัน้ เมนูย่อย “ Scan Template Name” จะปรากฏขึน้ ให้ผู้ ใช้
พิมพ์ช่ือ Template ตามท่ีต้องการ ตามรูปท่ี ｻｵ 

- จากนัน้ Template ท่ีได้ Save ไว้จะปรากฏอยูใ่นหน้า My Scanner ตามรูปท่ี ｻｶ 
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รูปท่ี 93      รูปท่ี ｻｶ 

  2) SAVE AS จาก Template ท่ีมีให้ 

  - แตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｻｷ  

  - แตะท่ี “Save As” จากนัน้ เมนยูอ่ย “ Scan Template Name” จะปรากฏขึน้ ให้ผู้ใช้
พิมพ์ช่ือ Template ตามท่ีต้องการ ตามรูปท่ี ｻｵ 
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รูปท่ี ｻｷ 

3) DONE 

- แตะ “Done” ทางด้านบนซ้ายของหน้าจอ จะมีเมนยูอ่ยท่ีให้เลือกว่าจะบนัทึก Template 

นีห้รือไมจ่ะปรากฏขัน้มา ตามรูปท่ี ｻｸ 

- แตะ “Save” จะมี เมนยู่อย “Scan Template Name” จะให้ผู้ ใช้พิมพ์ช่ือ template ตาม
รูปท่ี ｻｵ แตะ “Save” Template ท่ีสร้างขึน้จะปรากฏในหน้า Scanner ตามรูปท่ี ｻｶ 
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รูปท่ี ｻｸ 

ｵ.ｹ.ｴ.ｷ วิธีการลบสูตรท่ีตัง้ขึน้ 

  - เล่ือนสตูรท่ีต้องการลบไปด้านซ้าย ปุ่ ม “Delete” จะปรากฏตามรูปท่ี ｻｹ แตะ ”Delete” 
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รูปท่ี ｻｹ 

3.7.3 วิธีการสแกนหุ้นจาก Template ที่มีให้   

ผู้ใช้สามารถใช้ Template ท่ีทางระบบมีไว้ให้ ตามรูปท่ี ｻｺ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

- แตะเลือก Template ท่ีสนใจจากหน้า Scanner  

- หน้าสตูรของ Template ท่ีผู้ ใช้เลือกจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｻｻ 

- แตะสตูรท่ีสนใจเลือกใช้ ระบจะสแกนหุ้นท่ีเข้าเง่ือนไขขึน้มาให้ ตามรูปท่ี ｳｲｲ 

- สามารถปรับแต่งสูตรได้ โดยแตะ ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอจะปรากฏตามรูปท่ี ｳｲｳ 
(วิธีการปรับแต่งอยู่หวัข้อ ｵ.ｹ.ｴ.ｵ และวิธีการบนัทึกสูตรอยู่ในหวัข้อ ｵ.ｹ.ｴ.ｶ) 
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รูปท่ี 98      รูปท่ี ｻｻ 

  

รูปท่ี 100     รูปท่ี ｳｲｳ 
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3.7.4 My scanner เป็นหน้า ท่ีรวบรวม Template ท่ีผู้ ใช้สร้างขึน้ รวมถึงเร่ิมสามารถสร้าง 
Template ได้เองจากหน้านี ้ตามรูปท่ี ｳｲｴ 

 

รูปท่ี ｳｲｴ 

  ｵ.ｹ.ｶ.ｳ วิธีการเปล่ียนช่ือ Template ที่สร้างขึน้เอง 

- แตะแท็บ “Edit” ในหน้า My Scanner 

- แท็บท่ีเขียนวา่ “Tap to edit template name” จะปรากฏทางด้านบน ตามรูปท่ี ｳｲｵ 

- แตะ Template ต้องการจะเปล่ียนช่ือ 

- เมนยูอ่ยท่ีจะให้เปล่ียนช่ือจะปรากฏ ให้พิมพ์ช่ือท่ีต้องการจะเปล่ียนเข้าไปในกลอ่ง 

- แตะ “Save” ตามรูปท่ี ｳｲｶ ข้อความยืนยนัการเปล่ียนช่ือจะปรากฏตามรูปท่ี ｳｲｷ 

- แตะ OK ช่ือท่ีเปล่ียนจะปรากฏในหน้า My Scanner ตามรูปท่ี ｳｲｸ 
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รูปท่ี 103     รูปท่ี ｳｲｶ 

  

รูปท่ี 105     รูปท่ี ｳｲｸ 
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ｵ.ｹ.ｶ.ｴ วิธีการสร้าง Template  ผู้ ใช้สามารถสร้าง Template จากหน้านี ้โดยการแตะ
แท็บ “Create scan filter” (และดูวิธีท าตามข้อ ｵ.ｹ.ｴ.ｳ) 

ｵ.ｹ.ｶ.ｵ วิธีการลบ Template ที่สร้าง  ผู้ ใช้สามารถเล่ือน Template ท่ีต้องการลบไป
ทางซ้าย แล้วกดปุ่ ม “Delete”  

 

3.7.5 วิธีการจัดเรียงหุ้นท่ีสแกนจาก Template 

  ｵ.ｹ.ｷ.ｳ วิธีการเปล่ียนรูปแบบการแสดงผลลัพธ์  หลงัจากสแกนหุ้นได้ตามรูปท่ี ｳｲｲ 
แ ล้ว  ผู้ ใ ช้ สามารถ แตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวา เพ่ือเปล่ียนรูปแบบของผลลพัธ์เป็น Heat Map ตาม
รูปท่ี ｳｲｹ 

 

รูปท่ี ｳｲｹ 
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ｵ.ｹ.ｷ.ｴ วิธีการเรียงผลลัพธ์ในหน้า Heat Map  ผู้ ใช้สามารถก าหนดการเรียงล าดับ
ของ Heat Map ใหมไ่ด้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

- แตะแท็บ   ท่ีอยูม่มุบนด้านขวา 

- จะปรากฏหน้า ให้เลือกการเรียงล าดบัใหม ่ตามรูปท่ี ｳｲｺ 

- แตะเกณฑ์ท่ีต้องการให้ตวัหุ้นนัน้ถกูเรียงตามสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏให้เลือก โดย 

       จะเรียงข้อมลูของหุ้นจากน้อยไปมาก 

                จะเรียงข้อมลูของหุ้นจากมากไปน้อย 

- แตะ “Done” หุ้นจะถกูจดัเรียงใหมต่ามเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ก าหนด ตามรูปท่ี ｳｲｻ 

 

  

รูปท่ี 108     รูปท่ี ｳｲｻ 
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ｵ.ｹ.ｷ.ｵ วิธีการดูรายละเอียดของหุ้น  ถ้าผู้ ใช้อยากดรูายละเอียดของหุ้น ท่ีปรากฏใน 
Heat Map ผู้ ใช้สามารถดูได้โดยแตะไปท่ีหุ้ นท่ีสนใจแล้วหน้ารายละเอียดหุ้ นจะปรากฏ ตามรูปท่ี ｳｳｲ 
(สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมไดใ้นหวัข้อ ｵ.ｷ) 

 

รูปท่ี ｳｳｲ 

 

3.8 Alert Setting 

เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้ในการตัง้เตือนต่างๆ ผู้ ใช้สามารถใช้งานได้โดยไปท่ีเมนู      ท่ีมุมด้านล่าง
ขวาของหน้าจอและเลือกเมน ูAlert Setting ตามรูปท่ี ｳｳｳ มี ｵ เมนยูอ่ย คือ Stock, Market และAdvance 
ตามรูปท่ี ｳｳｴ 
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รูปท่ี 111     รูปท่ี ｳｳｴ 

 

3.8.1. Stock 

แสดงข้อมลูรายตวัท่ีได้ตัง้การแจ้งเตือนไว้ ซึง่สามารถเข้าใช้งานได้ ｵ วิธีคือ  
-  เ ข้ าผ่ า น เ ม นู    ตามรูปท่ี  ｳｳｳ แล้วแตะท่ี  Alert Settings ปรากฏตามรูปท่ี  ｳｳｴ 

สามารถแตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวาของหน้าจอเพ่ือเพิ่มข้อมลู ปรากฏตามรูปท่ี ｳｳｶ 

- เข้าท่ีหน้า Scanner ตามหวัข้อ ｵ.ｹ โดยแตะ  ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอตามรูปท่ี ｳｳｵ 
สามารถแตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวาของหน้าจอเพ่ือเพิ่มข้อมลู ปรากฏตามตามรูปท่ี ｳｳｶ 

- แถบ Info ตามบทท่ี ｵ แตะ ท่ี  มุมบนขวาของหน้าจอเพ่ือเพิ่มข้อมูล ท่ีต้องการตัง้แจ้ง
เตือนตามรูปท่ี ｳｳｶ จากนัน้ไปท่ีแถบ Info แตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวา ตามรูปท่ี ｳｳｷ   
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รูปท่ี 113     รูปท่ี ｳｳｶ 

  

รูปท่ี 115     รูปท่ี ｳｳｸ 
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ｵ.ｺ.ｳ.ｳ การตัง้การแจ้งเตือน ถ้าต้องการให้รูปแบบใดแจ้งเตือน สามารถเล่ือนปุ่ มไป
ทางขวาให้ปรากฏแถบสีขึน้ซึง่แบง่เป็น ｸ รูปแบบ ตามรูปท่ี ｳｳｸ 

1) Price Alert แจ้งเตือนราคาหุ้นถึงระดบัท่ีก าหนดโดยดารก าหนดเป็นเส้นราคาขึน้มา
สามารถท าได้ มี ｴ วิธี  

ｳ.ｳ) แตะท่ีกราฟราคาแล้วลากขึน้หรือลง ตามรูปท่ี ｳｳｹ เส้นสีเหลืองเตือนราคาปัจจุบนั, 
เส้นสีเขียวเตือนราคาท่ีสงูกว่าราคาปัจจบุนั, เส้นสีแดงเตือนราคาท่ีต ่ากว่าราคาปัจจบุนั แตะ “Save”ราคา
ท่ีตัง้เตือนทัง้หมดจะปรากฏในหน้า Price Alert ตามรูปท่ี ｳｳｺ 

  

รูปท่ี 117     รูปท่ี ｳｳｺ 

ｳ.ｴ) แตะ ท่ี  อยู่แถบด้านล่างของหน้าจอ ปรากฏตามรูปท่ี ｳｳｹ จะปรากฏ
ขึน้มาตามรูปท่ี ｳｳｺ ให้แตะท่ีแถบราคาเพ่ือระบุเป็นจ านวนหรือเปอร์เซ็นท่ีต้องการเปล่ียน ตามรูปท่ี ｳｳｻ 
หรือถ้าต้องการเพิ่มเส้นราคาให้แตะท่ี  ตามรูปท่ี ｳｳｺ เพ่ือระบรุาคา เม่ือเสร็จสิน้ให้แตะ “Done” 
และแตะท่ี “Save” หรือแตะ เพ่ือท าการบนัทกึข้อมลู  
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รูปท่ี ｳｳｻ 

เคร่ืองหมายตา่งๆ ในหน้า Price Alert มีดงันี ้ 

       ใช้ส าหรับปรับ Time Frame ให้เป็น ｳ นาที(ｳm), 15 นาที(ｳｷm), 1 ชัว่โมง(1h), 2 ชัว่โมง
(2h),  วนั(D), สปัดาห์(W) และเดือน(M) 

 ใช้ส าหรับปรับรูปแบบกราฟ เป็น แทง่เทียน(Candle stick) หรือกราฟเส้น(Line) 

      ใช้ส าหรับปรับรูปแบบหน้า Price Alert  

         ใช้เล่ือนกราฟราคา ซ้าย-ขวา หรือบน-ลา่ง 

              ใช้รีเซตกราฟราคา 

       ใช้ลบราคาทีผู้ ใช้ไม่ต้องการตัง้เตือนแล้ว ซึ่งไอคอนนีจ้ะปรากฏเวลาท่ีผู้ ใช้ลากเส้นราคา
โดยจะอยูท่างลา่งซ้ายของหน้าจอ ถ้าผู้ใช้อยากลบราคาท่ีเคยตัง้เตือนไว้โดยลากเส้นราคาไปท่ีไอคอน 

      ใช้ยกเลิกในสิ่งท่ีผู้ใช้ท าก่อนหน้า 
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2) Volume Alert  แจ้งเตือนปริมาณการซือ้ขายเม่ือถึงระดบัท่ีก าหนด ตัง้คา่ได้ 2 วิธี  

ｴ.ｳ) แตะ ท่ีอยู่บนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｴｲ จากนัน้ตัง้ปริมาณการซือ้ขาย
โดยสามารถระบเุป็นจ านวน ,เปอร์เซ็น หรือหน่วย ‘000(K), ‘000’000(M)  หลงัจากนัน้กด “Done” เพ่ือปิด
หน้าจอตามรูปท่ี 121 และจะต้องแตะ “Save” เพ่ือบนัทึกทกุครัง้ วอลุ่มท่ีตัง้เตือนทัง้หมดจะปรากฏในหน้า 
Volume Alert ตามรูปท่ี ｳｴｴ 

  

รูปท่ี 120     รูปท่ี ｳｴｳ 
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รูปท่ี 122     รูปท่ี ｳｴｵ 

ｴ.ｴ) การตัง้ค่าโดยแตะเส้นกราฟ เล่ือนเส้นในหน้า Volume alert  ใช้นิว้ลากเส้นไปยัง
ปริมาณการซือ้ขายท่ีต้องการ ตามรูปท่ี ｳｴｵ 

 

เคร่ืองหมายตา่งๆ ในหน้า Price Alert มีดงันี ้ 

ใช้ส าหรับปรับ Time Frame ให้เป็น ｳ นาที(ｳm), 15 นาที(ｳｷm), 1 ชั่วโมง(1h), 2 ชั่วโมง
(2h),  วนั(D), สปัดาห์(W) และเดือน(M) 

ใช้ส าหรับปรับรูปแบบหน้า Price Alert  

         ใช้เล่ือนกราฟราคา ซ้าย-ขวา หรือบน-ลา่ง 

                     ใช้ลบราคาทีผู้ ใช้ไม่ต้องการตัง้เตือนแล้ว ซึ่งไอคอนนีจ้ะปรากฏเวลาท่ีผู้ ใช้ลากเส้นราคาโดย
จะอยูท่างลา่งซ้ายของหน้าจอ ถ้าผู้ใช้อยากลบราคาท่ีเคยตัง้เตือนไว้โดยลากเส้นราคาไปท่ีไอคอน 

      ใช้ยกเลิกในสิ่งท่ีผู้ใช้ท าก่อนหน้า 
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      3) NEWS Alert แจ้งเตือนขา่วท่ีเก่ียวกบัหุ้นนัน้ๆ 

 4) Corporate Action Alert แจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น สามารถก าหนดให้แจ้ง
เตือน ｳวนั ｵ วนั ｹ วนั ｳｷ วนั หรือ ｳ เดือน ก่อนขึน้เคร่ืองหมาย 

5) Financial Statement Alert แจ้งเตือนเม่ือมีประกาศงบการเงิน    

6) Document Alert แจ้งเตือนเม่ือมีเอกสารท่ีต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ เช่น 
กองทนุเข้ามาซือ้หุ้น 

 

ｵ.ｺ.ｳ.ｴ การปิดการแจ้งเตือน สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ｴ รูปแบบ 

ｳ) ปิดการแจ้งเตือนทัง้หมด โดยแตะปุ่ ม เล่ือนมาทางซ้ายในหน้าเลือกค่าการ
ตัง้เตือน หน้า Price Alert หรือ หน้า Volume Alert เพ่ือปิดการตัง้เตือนทัง้หมด แตะแท็บ “Save” ทาง
ด้านซ้ายบนของหน้าจอเพ่ือท าการบนัทกึ ตามรูปท่ี ｳｴｶ-ｳｴｸ 

  

รูปท่ี 124     รูปท่ี ｳｴｷ 
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รูปท่ี ｳｴｸ 

ｴ) ปิดการตัง้เตือนเฉพาะบางราคาโดยแตะ  จะเปล่ียนเป็นรูป   จาก
หน้า Price Alert หรือ หน้า Volume Alert แตะแท็บ “Save” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพ่ือท าการบนัทึก 
ตามรูปท่ี ｳｴｹ 

ｵ.ｺ.ｳ.ｵ การลบการแจ้งเตือน  สามารถลบการแจ้งเตือนได้ ｴ รูปแบบ 

ｳ) ลบการแจ้งเตือนทัง้หมด แตะหุ้นท่ีต้องการจะลบการตัง้เตือนในหน้า Stock Alert โดย
แตะท่ีแทบสีแดง “Delete…Alerts” ข้างลา่งหน้าจอ เมนยูอ่ยเพ่ือยืนยนัการลบการเตือนแตะแท็บ “Delete” 
ตามรูปท่ี ｳｴｹ 

2) ลบการตัง้เตือนเฉพาะคา่โดยเลือกคา่ท่ีต้องการลบ แตท่ี่ล าโพงค้างไว้แล้วเล่ือนแถบไป
ทางด้านซ้าย ตามรูปท่ี ｳｴｺ 
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รูปท่ี 127     รูปท่ี 128 

 

3.8.2 Market 

คา่แจ้งเตือนใน Market Alert มี 3 ประเภท ตามรูปท่ี ｳｴｻ  
1) Market Summary  เป็นการแจ้งเตือนสรุปภาวะตลาดโดยท่ีสามารถเลือกชว่งเวลาตอน

ก่อนตลาดเปิด, ตลาดเปิด, ตอนตลาดปิดช่วงเช้า และตอนตลาดปิด ถ้าไมต้่องการแจ้งเตือนชว่งเวลาใดให้
แตะ ชว่งเวลาดงักลา่วเคร่ืองหมายถกูจะหมายไป ตามรูปท่ี ｳｵｲ 
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รูปท่ี 129     รูปท่ี ｳｵｲ 

2) Fund Flow Summary  แจ้งสรุปยอดซือ้ขายประจ าวนั 

3) 1ST Trading Day Alert แจ้งเม่ือมีหุ้นเข้าตลาดวนัแรก (IPO) ซึง่แจ้งลว่งหน้า ｳ วนั 

3.8.3 Advance Alert 

เป็นการแจ้งเตือนข้อมูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีอยู่ใน Advance Alert ซึ่งคือสูตรท่ีมีอยู่ในหัวข้อ ｵ.ｹ 

Scanner ซึง่จะแตกตา่งกบัการแจ้งเตือน Stock ในหวัข้อ ｵ.ｺ.ｳ.ｳ โดยการแจ้งเตือนในหวัข้อนี ้เป็นการแจ้ง
เตือนจาก Template ท่ีผู้ ใช้สร้างขึน้ (สามารถศึกษาการสร้าง Template ได้ในหวัข้อ ｵ.ｹ การแจ้งเตือน 
สามารถเลือก Template จาก My Scanner หรือ New Template ข้ึนใหม่) 

 

ｵ.ｺ.ｵ.ｳ แจ้งเตือน Template จาก My Scanner ตามรูปท่ี ｳｵｳ แจ้งเตือนได้ ｴ วิธี  
ｳ) เล่ือน Template ท่ีต้องการแจ้งเตือนไปทางซ้าย ตามรูปท่ี ｳｵｴ แตะท่ี  แ ล้ ว

จะให้เลือกว่า Template ดงักล่าวจะให้ แจ้งเตือนในข้อมูลใด ตามรูปท่ี ｳｵｵ จะให้แจ้งเตือนหุ้นทุกตวัใน
ตลาดเม่ือเข้าเง่ือนไข แล้วกด “Save” เพ่ือบนัทกึ ในหน้าตา่ง My Scanner จะปรากฏตวัหนงัสือขึน้มาว่าได้
มีการตัง้การแจ้งเตือนขึน้ ตามรูปท่ี ｳｵｶ 
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รูปท่ี 131     รูปท่ี ｳｵｴ 

  

รูปท่ี 133     รูปท่ี ｳｵｶ 
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ｴ) แตะท่ี ชดุ Template ท่ีต้องการแจ้งเตือน จะปรากฏตามรูปท่ี ｳｵｷ แล้วแตะ   
ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วแตะท่ี  เพ่ือตัง้แจ้งเตือนตามรูปท่ี ｳｵｸ หน้าตา่งจะ
ขึน้ตามรูปท่ี ｳｵｵ ส าหรับ Template ใดท่ีเปิดการแจ้งเตือนไว้ ไอคอนจะเป็นสีฟ้า  

  

รูปท่ี 135     รูปท่ี ｳｵｸ 

 

 

ｵ.ｺ.ｵ.ｴ แจ้งเตือน Template จาก New Template  (การสร้าง New Template ศึกษา
ข้อมูลไดจ้ากหวัข้อ ｵ.ｹ) นอกจากนีก้่อนการตัง้ Advance Alert จาก New Template จะต้อง “Save” ข้อมลู
ก่อนทกุครัง้จงึจะตัง้การแจ้งเตือนได้    
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บทที่ ｶ Sensify เคร่ืองมืออัจฉริยะจากบล.หยวนต้า 

4.1 Sensify 

เมน ู“Sensify”  อยูใ่นหน้า “Home” ทางด้านลา่งของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｵｹ 

 

รูปท่ี ｳｵｹ 

หากใช้นิว้แตะไปท่ี icon “Sensify” ตามรูปท่ี ｳｵｹ จะพบกับหน้า Sensify Baro ซึ่งเป็นการ
พยากรณ์ทิศทาง ภาพรวมของ SET ล่วงหน้าด้วยระบบประมวลผลข่าวสารทัง้หมดในโลก Social  ตามรูป
ท่ี ｳｵｺ และจะแปลงคา่เป็น Sentiment Index ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0-100 โดยคา่ในแตล่ะชว่งมีความหมายดงันี ้

Sentiment Index 

80-100   Extremely Greed  (((๖ 60-79 Greed 

40-59 Moderate   20-39         Fear 

0-19  Extremely Fear 
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นอกจากนีย้งัสามารถแสดงคา่ของ Sentiment Index ซึ่งเป็นคา่ท่ีพยากรณ์ Sentiment ของตลาด
หุ้นล่วงหน้า แสดงค่าในรูปวงกลมเป็น วนัปัจจุบนั+1, วนัปัจจุบนั+2 และวนัปัจจุบนั+3 ตามล าดบั ตาม
กรอบสีแดงรูปท่ี ｳｵｻ และแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟเส้น ตามรูปท่ี ｳｶｲ 

 

  

รูปท่ี 138     รูปท่ี ｳｵｻ 
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รูปท่ี ｳｶｲ 

นอกจากนีใ้นเมน ูSensify ยงับอกเก่ียวกบั หุ้น ｳｲ อนัดบัท่ีมีขา่วมากท่ีสดุจากทกุแหลง่ขา่วภายใน
วนันัน้ๆ ซึ่งตวัเลขเปอร์เซ็นแสดงถึงสดัส่วนข่าวดี เม่ือเทียบกบัข่าวทัง้หมดภายในวนั โดยแบง่เป็นสี สีเขียว
หมายถึงสดัส่วนข่าวดี สีแดงหมายถึงขา่วลบ ตามรูปท่ี ｳｶｳ นอกจากนีส้ามารถค้นหาแหล่งข่าวได้โดยแตะ  

ท่ีมุมบนซ้ายของหน้าจอตามรูปท่ี ｳｶｳ เพ่ือเลือกแหล่งข่าวท่ีต้องการได้คือ ทางSocial, 

Website และทาง Web board  ปรากฏตามรูปท่ี ｳｶｴ และสามารถเลือกช่วงเวลาในการดขู่าวได้โดยแตะ   
ท่ีอยูม่มุบนขวาของหน้าจอตามรูปท่ี ｳｶｳ แล้วจะปรากฏตามรูปท่ี ｳｶｵ โดย Today หมายถึง

ดขูา่วทัง้หมดภายในวนั, ｹ Days คือดขูา่วทัง้หมดย้อนหลงัไป ｹ วนั, ｵｲ Days คือดขูา่วทัง้หมดย้อนหลงัไป 
ｵｲ วนั และ 90 Days คือดขูา่วทัง้หมดย้อนหลงัไป ｻｲ วนั  
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รูปท่ี 141     รูปท่ี ｳｶｴ 

 

รูปท่ี ｳｶｵ 
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ผู้ ใช้สามารถเลือกดูหุ้นท่ีมีข่าว 10 อันดบั ในเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุดใน ตลาด SET หรือ 
MAI เพียงเล่ีอนมาท่ีหวัข้อ “Stock News by Industry” ตามรูปท่ี ｳｶｶ หรือถ้าต้องการดกูลุ่มอุตสาหกรรม
อ่ืนท่ีมีข่าวรองลงมา แตะ  ท่ีอยู่มมุบนขวาของหน้าจอ(ถ้ากลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนมีข่าวท่ีโดด
เด่นกว่ากลุ่ม service ข้อความส่วนนีจ้ะเปล่ียนไป) จะปรากฏข้อความตามรูปท่ี ｳｶｷ และสามารถเลือก
ช่วงเวลาในการดขู่าวได้โดยแตะ  เพ่ือดขูา่วในชว่งเวลาท่ีผา่นมาแสดงตามรูปท่ี ｳｶｸ  Today 

หมายถึงดขู่าวทัง้หมดภายในวนั, ｹ Days คือดขู่าวทัง้หมดย้อนหลงัไป ｹ วนั, ｵｲ Days คือดขู่าวทัง้หมด
ย้อนหลงัไป ｵｲ วนั และ 90 Days คือดขูา่วทัง้หมดย้อนหลงัไป ｻｲวนั  

 

  

รูปท่ี 144     รูปท่ี ｳｶｷ 
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สว่นสดุท้ายในเมน ู“Sensify” จะเป็น ‘Latest News’  ซึง่เป็นขา่วล่าสดุท่ี Sensify ดงึมาแสดง โดย
แหลง่ขา่วมาจากทาง Website, Social Network หรือทาง Web Board ตา่งๆ ตามรูปท่ี ｳｶｹ 

  

รูปท่ี 146     รูปท่ี ｳｶｹ 

 

4.2 Portfolio Solutions  

เป็นพอร์ตการลงทุนท่ีจัดท าขึน้โดยทีม Quant ของบล.หยวนต้า โดยจะใช้ระบบ AI ท่ีทางบล.
หยวนต้าพฒันาขึน้ในการวิเคราะห์และเลือกหุ้นเข้าพอร์ต ซึง่จะแบง่พอร์ตการลงทนุตามสไตล์ของนกัลงทนุ
ได้ทัง้หมด ｹ แบบ ดงันี ้DCA Port, Dividend Port, Growth Port, Quant Port, Stock Signal Port, Trading 

Port และ Intraday Port 
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4.2.1 DCA Port 

เป็นพอร์ตการลงทุนท่ีออกแบบมาส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้นเป็นแบบ Dollar Cost 

Average โดยการออมหุ้นสม ่าเสมอทกุเดือน โดยDCA Port นีจ้ะให้ค าแนะน าทกุเดือนในรูปแบบของพอร์ต
จ าลองว่าควรลงทนุในหุ้นใดบ้างเป็นสดัส่วนเท่าใดมาให้ในแตล่ะเดือน พร้อมกระจายความเส่ียงจากการ
เลือกหุ้นหลากหลายอตุสาหกรรมเหมาะกบันกัลงทนุท่ีรับความเส่ียงได้ต ่า  

เม่ือเลือกท่ี DCA Port ตามรูปท่ี ｳｶｺ จะแสดงหุ้นท่ีผู้ ใช้ถืออยู่ ทัง้มูลค่าหุ้น มูลค่าพอร์ต ต้นทุน 
ก าไร/ขาดทุนและราคาปัจจุบนัของหุ้นนัน้ๆ ตามรูปท่ี ｳｶｻ ทัง้นีส้ามารถดูข้อมูล Financial Ratio หลักๆ 
และ Indicator ทางเทคนิค อาทิ  P/E, EPS, MACD, P/BV, ROA, ROE เป็นต้น โดยเล่ือนซ้าย-ขวาในแถบ
ด้านล่างของหน้าจอ ท่ีต าแหน่งจดุไข่ปลา แสดงตามรูปท่ี ｳｷｲ ถ้าแตะซ า้ท่ีอตัราส่วนนัน้ๆ จะเปล่ียนข้อมลู
จากกราฟเป็นตวัเลข ตามรูปท่ี ｳｷｳ และถ้าแตะท่ี หุ้นซ า้อีกครัง้จะปรากฏไปท่ีหน้า Highlight ตามรูปท่ี ｳｷｴ 
(ซ่ึงรายละเอียดศึกษาได้ตามหวัข้อ ｵ.ｷ.ｳ) หากแตะ  ท่ีอยูม่มุขวาบนของหน้าจอ จะกลบัมาสู่หน้า
หลกั ซึง่รูปแบบการเข้าใช้งานจะเหมือนกนัในทกุพอร์ตการลงทนุ 

  

รูปท่ี 148     รูปท่ี ｳｶｺ 
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รูปท่ี ｳｷｲ 

  

รูปท่ี 151     รูปท่ี ｳｷｴ 
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4.2.2 Dividend Port 

เป็นพอร์ตท่ีเหมาะกับการลงทุนระยะกลาง-ยาว เน้นเลือกหุ้นท่ีจ่ายปันผลสูงและมีพืน้ฐานท่ีดี 
ประมาณ ｷ-ｹ ตวั ท่ีสดัสว่นแตกตา่งกนั และมีการปรับพอร์ตประมาณกลางเดือนๆละ ｳ ครัง้ โดยหุ้นท่ีเลือก
จะเป็นหุ้นท่ีบล.หยวนต้า coverage เทา่นัน้ ตามรูปท่ี ｳｷｵ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｵ 
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4.2.3 Growth Port 

เป็นพอร์ตท่ีเหมาะกบัการลงทนุระกลาง-ยาว เน้นหุ้นท่ีมีการเติบโตสงูและพืน้ฐานดี ประมาณ ｷ-ｹ 
ตวั ท่ีสดัส่วนแตกตา่งกนั และมีการปรับพอร์ตประมาณสิน้เดือนๆละ ｳ ครัง้ โดยหุ้นท่ีเลือกจะเป็นหุ้นท่ีทาง 
บล. หยวนต้า Coverage เทา่นัน้ ตามรูปท่ี ｳｷｶ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｶ 
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4.2.4 Quant Port 

เป็นพอร์ตท่ีเหมาะกับการลงทุนระยะกลาง เน้นหุ้นท่ีมีการเคล่ือนไหวตามสภาพตลาด จะปรับ
พอร์ตเดือนละ ｳ ครัง้ โดยหุ้นจะถูกเลือกจากปัญญาประดิษฐ์(AI) และหลกัการทางคณิตศาสตร์ เน้นหุ้น 
SET 100 เป็นหลกั ตามรูปท่ี ｳｷｷ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｷ 
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4.2.5 Stock Signal Port 

เป็นพอร์ตท่ีเหมาะกบัการลงทนุระยะสัน้ มีการปรับพอร์ตโดยเฉล่ียทกุสปัดาห์และสามารถถือเงิน
สดได้ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) และหลกัการทางคณิตศาสตร์ในการเลือกหุ้น หุ้นท่ีเลือกนัน้จะอ้างอิง 
Stock rating ท่ีคะแนน ｺ-ｳｲ เทา่นัน้ ตามรูปท่ี ｳｷｸ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｸ 
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4.2.6 Trading Port  

Trading Port นี ้เหมาะกับการลงทุนระยะสัน้โดยปรับพอร์ตทุก ｴ สัปดาห์ จะเลือกหุ้นโดยเน้น
ปัจจยัพืน้ฐานดี มีธีม และเทคนิคอลรองรับ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｹ 
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4.2.7 Intraday Signal 

เป็นพอร์ตท่ีเหมาะกบัการลงทนุรายวนั โดยมีหุ้นแนะน าทกุวนั โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
หลกัการทางคณิตศาสตร์ในการเลือกหุ้นประกอบกบัหุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี ตามท่ีรูป ｳｷｺ 

 

  

รูปท่ี ｳｷｺ 
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4.3 X- Calendar  

ปฏิทินหลกัทรัพย์แสดงวนัขึน้เคร่ืองหมาย Corporate Action ตา่งๆ ในแตล่ะเดือน วนัท่ีมีจดุสีแดง
อยู่ใต้ตวัเลข ตามรูปท่ี ｳｷｻ หมายความถึงมีหุ้นขึน้เคร่ืองหมายในวนันัน้ๆ เม่ือเลือกวนัท่ีมีเคร่ืองหมายจะ
แสดงรายละเอียดของการขึน้เคร่ืองหมายของหุ้นท่ีมี Corporate Action นัน้ๆ ตามรูปท่ี ｳｸｲ 

 

  

รูปท่ี 159     รูปท่ี ｳｸｲ 

 

 

 

 

 

 



97 

 

บทที่ ｷ : My Portfolio 

 ในหน้า My Portfolio นีเ้ป็นการแสดงข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ผู้ ใช้โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลหุ้นเท่านัน้ ทัง้ประเภทบญัชี Cash, Cash Balance และ Credit Balance 
โดยส่วนบนของหน้านีจ้ะเป็นการสรุปมลูคา่พอร์ตรวมทกุบญัชี ในขณะท่ีส่วนล่างเป็นการแยกประเภทของ
พอร์ตโฟลิโอตามประเภทบญัชี แสดงเป็นตวัเลข เปอร์เซ็นต์และกราฟเพื่อง่ายตอ่การสงัเกต ตามรูปท่ี ｳｸｳ 

นอกจากนี ้สามารถดหูุ้นท่ีอยู่ในแต่ละพอร์ต โดยแตะท่ีพอร์ตนัน้ จะแสดงหุ้นท่ีผู้ ใช้ถืออยู่ แสดง
มูลค่าหุ้น มูลค่าพอร์ต ต้นทุน และราคาปัจจุบนัของหุ้นนัน้ๆ ตามรูปท่ี ｳｸｴ ทัง้นีส้ามารถดขู้อมูลพืน้ฐาน
อ่ืนๆ เช่น P/E, P/BV, EPS, MACD เป็นต้น โดยเล่ือนไปทางซ้ายของหน้าจอ ท่ีด้านล่างของหน้าจอ ท่ี
ต าแหน่งจดุไข่ปลา แสดงตามรูปท่ี ｳｸｵ  และถ้าแตะท่ีช่ือหุ้นซ า้อีกครัง้จะปรากฏไปท่ีหน้า Highlight ตาม
รูปท่ี ｳｸｶ (ซึง่รายละเอียดศกึษาได้ตามหวัข้อ ｵ.ｷ.ｳ) 

 

  

รูปท่ี 161     รูปท่ี ｳｸｴ 
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รูปท่ี 163     รูปท่ี ｳｸｶ 
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บทที่ ｸ : Trade 

เมนู Trade  แตะ  ตามรูปท่ี ｳｸｷ เป็นบริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ท่ีผู้ ใช้ต้องเป็นลูกค้าของ 
บล.หยวนต้า เท่านัน้ จึงจะสามารถใช้งานเมน ูTrade นีไ้ด้ โดยเม่ือแตะท่ีเมน ูTrade จะสามารถท าการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องการได้  

 

รูปท่ี ｳｸｷ 
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บทที่ ｹ : More 

เป็นเมนท่ีูรวมฟังก์ชนัตา่งๆ แบง่เป็น ｺ หวัข้อ ตามรูปท่ี ｳｸｸ 

 

รูปท่ี ｳｸｸ 
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7.1 Term of Use 

เป็นข้อก าหนด ข้อตกลง ข้อปฎิบตั ิหรือค าอธิบายตา่งๆ ตามรูปท่ี ｳｸｹ 

 

 

รูปท่ี ｳｸｹ 
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7.2 Contact us  

ผู้ใช้สามารดขู้อมลูการตดิตอ่กบัทาง บล.หยวนต้าได้ในเมนนีู ้ ตามรูปท่ี ｳｸｺ 

 

 

รูปท่ี ｳｸｺ 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

7.3 My Account 

ผู้ใช้สามารถด ูUsername การออนไลน์ครัง้สดุท้าย และสถานะของบญัชี ตามรูปท่ี ｳｸｻ 

 

รูปท่ี ｳｸｻ 

7.4 Alert Setting 

ผู้ ใช้สามารถตัง้การแจ้งเตือนได้ในหวัข้อนี ้ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หวัข้อ ｵ.ｺ Alert 

Setting) 
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7.5 News 

เป็นหวัข้อรวบรวมขา่วจากส านกัขา่ว InfoQuest, SET  และบทวิเคราะห์ท่ีทางฝ่าย Research และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของทีม Quant Research ได้จดัท าขึน้ ตามรูปท่ี ｳｹｲ 

7.5.1 ALL รวมขา่วสาร ข้อมลูจากทกุแหลง่ขา่วในหวัข้อ News ทัง้หมดจะอยูใ่น “All” จะสง่ข้อมลู
ขา่วแบบ real time 200 ขา่วลา่สดุขึน้ระบบ ตามรูปท่ี ｳｹｳ  

 

  

รูปท่ี 170     รูปท่ี ｳｹｳ 
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7.5.2 InfoQuest เป็นข่าวท่ีส่งมาจากส านักข่าว  InfoQuest ถ้าไม่ต้องการข้อมูลจากส่วนนี ้
สามารถแตะ  ท่ีอยูม่มุบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｹｴ แล้วเอาเคร่ืองหมาย   ออก จากนัน้
แตะ “Save” เพ่ือบนัทกึตามรูปท่ี ｳｹｵ 

 

   

รูปท่ี 172      รูปท่ี ｳｹｵ 
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7.5.3 Quant Research เป็นข้อมลูท่ีทางทีม Quant Research ของทางบล.หยวนต้า ได้จดัท าขึน้ 
(ศึกษาข้อมูลได้ตามหวัข้อ 3.2.2) ถ้าไมต้่องการดขู้อมลูจากส่วนนี ้สามารถแตะ  ท่ีอยู่มุมบนขวา
ของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｹｶ แล้วเอาเคร่ืองหมาย   ออก จากนัน้แตะ “Save” เพ่ือบนัทกึตามรูปท่ี ｳｹｷ 

 

  

รูปท่ี 174     รูปท่ี ｳｹｷ 
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7.5.4 Research เรารวบรวมบทวิเคราะห์ ทัง้กลยุทธ์การลงทุนแบบรายวัน (Smart Pick) บท
วิเคราะห์ทางเทคนิคและอนพุนัธ์ บทวิเคราะห์หุ้นรายตวั เป็นต้น (ซ่ึงสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหวัข้อที่ 
3.2.1 Research) นอกจากนีส้ามารถแตะ  ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｹｸ แล้วเอา
เคร่ืองหมาย   ออก จากนัน้แตะ “Save”เพ่ือบนัทกึตามรูปท่ี ｳｹｹ 

 

  

 รูปท่ี 176     รูปท่ี ｳｹｹ 
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7.5.5 SET เป็นข่าวสารท่ีบริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ และสามารถ
แตะ  ท่ีอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｹｺ แล้วเอาเคร่ืองหมาย   ออก จากนัน้แตะ 
“Save” เพ่ือบนัทกึตามรูปท่ี ｳｹｻ 

 

  

รูปท่ี 178     รูปท่ี ｳｹｻ 
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7.6 Inbox 

ผู้ ใช้จะได้รับข่าวสารอพัเดทแบบเรียลไทม์จากทาง บล. หยวนต้า ทุกการแจ้งเตือนจะปรากฏใน
หน้านี ้รวมถึงการตัง้การแจ้งเตือนท่ีผู้ ใช้เคยตัง้ไว้จะปรากฏด้วยเช่นกัน และหากผู้ ใช้ต้องการหาข้อมูล
เก่ียวกับหุ้นท่ีสนใจสามารถแตะ  ท่ีมมุบนขวาของหน้าจอ ตามรูปท่ี ｳｺｲ นอกจากนีถ้้าต้องการลบ
ข้อมลูการแจ้งเตือน สามารถแตะ  ท่ีมมุบนขวาของหน้าจอ และกด “Delete All” ตามรูปท่ี ｳｺｳ 

 

  

รูปท่ี 180     รูปท่ี ｳｺｳ 
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7.7 Yuanta e-Service  

เป็นอีกหนึ่งบริการท่ีทางบล.หยวนต้า ได้จดัท าขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการฝาก-ถอน-โอน 
ทัง้เงินและหุ้น ดรูายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายงานก าไรขาดทนุท่ีเกิดขึน้จริง สามารถท าธุรกรรมตา่งๆ
ได้ ผ่านเมนู Yuanta e-Service นี ้ลูกค้าผู้ ใช้งาน สามารถเลือกท ารายการท่ีต้องการ อาทิ E-Payment / 
แจ้งตดั ATS / แจ้งฝากเงิน / แจ้งโอน-ถอนหลักประกัน / จดัการค่าขายล่วงหน้า / โอนหุ้นระหว่างบัญชี
ตนเอง / รายงานทางอิเลคทรอนิคส์ / การตัง้คา่บญัชี ฯลฯ ตามรูปท่ี ｳｺｴ โดยแตะท่ีรูป icon เมนท่ีูต้องการ
ได้ จากนัน้กรอกแบบฟอร์ม และกดยืนยนั  

 

 

รูปท่ี ｳｺｴ 
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7.8 Log out 

เป็นไอคอนเพ่ือออกจากการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรมจะถามว่า ถ้าระหวา่งปิดการใช้งานแล้ว
ต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารตัง้เตือนหรือไม่  ถ้าแตะท่ี Receive คือต้องการรับข้อมูล  หรือถ้าแตะ Don’t 
Receive เพ่ือไมรั่บข้อมลู ตามรูปท่ี ｳｺｵ 

 

 

รูปท่ี ｳｺｵ 
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YUANTA BEYOND 

 

ลงทนุครบ จบในแอพเดียว 
 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม       02-009-8000 

 

 

 


