MARKET INFO
นำเสนอข้อมูลภำพรวมของตลำดหุน้ และตลำดอนุพนั ธ์ ทัง้ SET, SET50, SET100 ,MAI และ SETHD
วิ ธีการใช้งาน
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู MARKET INFO
2. สัมผัสไปทีห่ วั ข้อของกลุ่มตลำดทีต่ อ้ งกำรดูขอ้ มูล

3. ท่ำนสำมำรถเลือกดูภำพรวมตลำดได้ทงั ้ SET,SET50,SET100,MAI, SETHD และ SECTOR ดังรูป

การตัง้ ค่าใน Market Info
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options (สัญลักษณ์รปู เฟือง) ด้ำนขวำบน ดังรูป

2. จะปรำกฏหน้ำจอ Market Info Setting ดังรูป โดยสำมำรถตัง้ ค่ำเพิม่ เติมได้ดงั นี้
a) Auto Refresh คือ ตัง้ ค่ำให้ระบบทำกำร Refresh ข้อมูลอัตโนมัตทิ ุกๆ กีว่ นิ ำที
b) Most Active Type คือ กำรกำหนดรูปแบบของ Most Active ทีต่ อ้ งกำร
c) Filter AvgVal5 > = คือตัง้ ค่ำให้ระบบคัดกรองหุน้ ทีม่ มี ลู ค่ำซือ้ ขำยเฉลีย่ 5 วันมำกกว่ำกีล่ ำ้ นบำท
d) เมื่อกำหนดค่ำเรียบร้อยแล้วให้กดปุม่ Done

BID OFFER
BID OFFER คือฟงั ก์ชนที
ั ่ แ่ สดงข้อมูลกำรเสนอซือ้ เสนอขำยทีด่ ที ส่ี ดุ 5 ลำดับของหุน้ รำยตัวในรูปแบบเรียลไทม์
วิ ธีการใช้งาน
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Bid Offer
2. สัมผัสไปทีร่ ปู แว่นขยำยหรือสัญลักษณ์เครื่องหมำย + ไต้ช่อง Symbol ดังรูป

3. เมื่อปรำกฏหน้ำจอ Input Symbol ให้ท่ำนพิมพ์ช่อื หุน้ ทีต่ อ้ งกำรลงไปดังรูปจำกนัน้ กดปุม่ Done

การตัง้ ค่าใน Bid Offer
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options
2. จะปรำกฏหน้ำจอ Bid Offer Settings : Display Layout ซึง่ สำมำรถตัง้ ค่ำได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

3. One คือ กำหนดให้แสดงเพียง 1 Bid Offer เท่ำนัน้ ดังรูป

4. Two Vertical คือ กำหนดให้แสดง Bid Offer เป็ นแนวตัง้ แบ่งออกเป็ น 2 คอลัมน์ ดังรูป

5. Two Horizontal คือ กำหนดให้แสดง Bid Offer เป็ นแนวนอนแบ่งออกเป็ น 2 คอลัมน์ ดังรูป

6. Four คือ กำหนดให้ Bid Offer แสดงผลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังรูป

7. Display Volume as Board Lot คือ กำหนดให้ Bid Offer แสดงจำนวนหุน้ แบบ Board Lot (X100)

MY STOCK
MY STOCK คือฟงั ก์ชนที
ั ่ ใ่ ช้ในกำรติดตำมรำคำหุน้ ทีท่ ่ำนสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
วิ ธีการใช้งาน
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู My Stock
2. สัมผัสไปทีช่ ่องว่ำงไต้คำว่ำ Symbol

3. จะปรำกฏหน้ำจอ Input Symbol พิมพ์ช่อื หุน้ ทีท่ ่ำนสนใจลงไปจำกนัน้ กด Done

วิ ธีการตัง้ ค่าใน My Stock
วิ ธีการซ่อนหน้ าต่าง Bid Offer
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options
2. จะปรำกฏเมนู Display Bid Offer
3. สัมผัสไปทีช่ ่องว่ำงหน้ำ Hide Bid Offer ดังรูป
4. สัมผัสไปทีป่ มุ่ Done เพื่อยืนยันค่ำทีป่ รับ

5. ระบบจะซ่อนหน้ำต่ำง Bid Offer ให้ดงั รูป

วิ ธีการใช้งาน GRAPH
วิ ธีการพิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจ
1. สัมผัสไปทีช่ ่อง Symbol หรือ SET จำกนัน้ พิมพ์ช่อื หุน้ ทีท่ ่ำนสนใจลงไปดังรูป

2. ระบบจะแสดงผลกรำฟของหุน้ ทีท่ ่ำนพิมพ์ลงไปดังรูป

วิ ธีการเพิ่มเส้นแนวโน้ ม (Trend Line)
1. สัมผัสไปทีป่ มุ่ สัญลักษณ์ Trend Line ดังรูป

2. สัมผัสไปทีจ่ ุดเริม่ ต้นทีต่ อ้ งกำรจำกนัน้ เลื่อนนิ้วไปยังจุดสิน้ สุดแล้วสัมผัสทีจ่ ุดทีต่ อ้ งกำร ดังรูป

หมำยเหตุ : กำรลำกเส้น Trend Line ต้องดำเนินกำรภำยใน 7 วินำที

วิ ธีการเพิ่มเส้นคู่ขนาน (Parallel Line)
1. สัมผัสไปทีเ่ ส้นแนวโน้มทีส่ ร้ำงไว้เส้นแรกก่อน
2. สัมผัสไปทีป่ มุ่ รูปสัญลักษณ์เส้น Parallel Line ดังรูป

3. จำกนัน้ สัมผัสไปทีจ่ ุดทีท่ ่ำนต้องกำรสร้ำงเส้นคู่ขนำน จะเกิดเส้นคู่ขนำนดังรูป

วิ ธีลบเส้นแนวโน้ ม
1. สัมผัสไปทีป่ มุ่ Options
2. สัมผัสไปทีร่ ปู X ดังรูป

3. สัมผัสไปทีเ่ มนู Remove Tool Selected หำกต้องกำรลบเฉพำะเส้นทีเ่ ลือก
4. สัมผัสไปทีเ่ มนู Remove All Tool หำกต้องกำรลบเส้นทัง้ หมด
5. เส้นทีส่ ร้ำงจะถูกลบออก ดังรูป

วิ ธีการเพิ่ม Indicator
1. สัมผัสไปทีก่ ล่องแสดงรำคำ (Point Line)
2. สัมผัสไปทีเ่ มนู Add Indicator
3. สัมผัสไปที่ Indicator ทีต่ อ้ งกำร ดังรูป

4. จะปรำกฏ Indicator ทีเ่ พิม่ เข้ำมำ ดังรูป

วิ ธีการปรับ Parameter ของ Indicator
1. สัมผัสไปทีต่ วั ย่อของ Indicator ทีต่ อ้ งกำร
2. สัมผัสไปทีเ่ มนู Properties ดังรูป

3. จะปรำกฏหน้ำจอสำหรับปรับ Parameter ขึน้ มำให้ ดังรูป

4. เมื่อปรับค่ำทีต่ อ้ งกำรเรียบร้อยแล้วให้สมั ผัสไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ X ของกรอบหน้ำต่ำงด้ำนขวำบนเพือ่ ปิ ดหน้ำต่ำง

วิ ธีการ Save Graph
1. สัมผัสไปทีป่ มุ่ Template ดังรูป

2. พิมพ์ช่อื Template ทีต่ อ้ งกำรจำกนัน้ สัมผัสไปทีป่ มุ่ Add
3. ระบบจะทำกำร Save ข้อมูลเก็บไว้ให้ทนั ที

วิ ธีการ Load Graph ที่ Save ไว้
1. สัมผัสไปทีป่ มุ่ Template ดังรูป

2. สัมผัสไปทีช่ ่อื Profile ทีเ่ รำ Save ไว้ขน้ึ มำระบบจะทำกำร Load Graph ที่ Save ไว้ขน้ึ มำให้ ดังรูป

วิ ธีการ Delete Graph ที่ Save ไว้
่
1. สัมผัสไปทีป่ ุม Template
2. สัมผัสไปที่ Tab Customize จำกนัน้ เลือก Delete

3. จะปรำกฏหน้ำจอ Delete File สัมผัสทีป่ มุ่ Yes เพื่อทำกำรยืนยันกำรลบ

วิ ธีการเปลี่ยนช่วงเวลาที่ต้องการดู Graph
1. สัมผัสไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์รปู นำฬิกำสีฟ้ำดังรูป จำกนัน้ เลือกช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำร

2. ระบบจะแสดงข้อมูลตำมช่วงเวลำทีเ่ ลือกดังรูป

วิ ธีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการดู Graph ย้อนหลัง
1. สัมผัสไปทีล่ กู ศรหัวลงข้ำงๆ วันเดือนปี ดังรูป
2. จะปรำกฏหน้ำปฎิทนิ ขึน้ มำโดยสำมำรถเลือก วัน เดือน ปี เริม่ ต้น และ สิน้ สุดได้ตำมทีต่ อ้ งกำร

3. เมื่อเลือกวันทีท่ ต่ี อ้ งกำรได้แล้วให้สมั ผัสไปทีป่ มุ่ GO ดังรูป
4. ระบบจะดึงข้อมูลกรำฟของหุน้ ตัวนัน้ ๆมำให้ตำมช่วงเวลำทีร่ ะบุ ดังรูป

วิ ธีการ Reset Template
กรณีพบปญั หำ Template Graph Error สำมำรถทำกำร Reset Template Graph ให้กลับไปเป็นค่ำเริม่ ต้นได้ดงั นี้
1. สัมผัสไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ดงั รูป
2. จะปรำกฏหน้ำจอ Do you want to reset templae ? ให้เลือก Yes

3. ระบบจะ Reset Template กลับเป็ นค่ำเริม่ ต้นดังรูป

วิ ธีการเปิ ด Standard Template
ระบบได้จดั ทำ Template สำเร็จรูปเกีย่ วกับกำรวิเครำะห์จงั หวะซือ้ ขำยโดยมีกำร Input เครื่องมือต่ำงๆไว้ให้เรียบร้อย
แล้วหำกนักลงทุนต้องกำรเปิ ด Template ดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ดงั นี้
1. สัมผัสไปทีป่ มุ่ Template จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป

2. เลือก Template สำเร็จรูปทีท่ ่ำนต้องกำร จำกนัน้ สัมผัสไปทีป่ มุ่ Load ดังรูป

3. ระบบจะทำกำร Load Template ขึน้ มำให้ดงั รูป

วิ ธีการใช้งาน Template SETVF

Template SETVF แสดงถึง 'ยอดซือ้ ขำยสุทธิ' และ 'ยอดซือ้ ขำยสะสม' ของต่ำงชำติ ใน SET INDEX โดย 'ยอด
ซือ้ ขำยสุทธิ' ต่อวันจะถูกแสดงไว้ครึง่ บน และ 'ยอดซือ้ ขำยสะสม' จะถูกแสดงได้ดำ้ นล่ำงโดย Graph นี้จะถูกแบ่งไว้ดว้ ย
เส้น VLINE ทีอ่ ยู่ตรงกลำง
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่เหนือเส้น VLine แปลว่ำ ยอดซือ้ สุทธิในวันนัน้ มีค่ำเป็ นบวก
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่ต่ำกว่ำเส้น Vline แสดงว่ำ ยอดซือ้ สุทธิในวันนัน้ มีค่ำเป็ นลบ
 เส้นสีเขียวมีควำมหมำยว่ำ ยอดซือ้ สุทธิมำกขึน้ ในขณะทีเ่ ส้นสีแดงมีควำมหมำยว่ำ ยอดซือ้ สุทธินนั ้ น้อยลง
ต่อมำทีเ่ ส้นกรำฟด้ำนล่ำงหรือ 'ยอดซือ้ ขำยสะสม' ของต่ำงชำติ
เส้นนี้จะแสดงถึงยอดซื้อขำยสะสมของต่ำงชำติว่ำตอนนี้เค้ำมีเงินลงทุนอยู่ในตลำด SET บ้ำนเรำเท่ำไหร่
หน่ วยเป็ น ล้ำนบำท หำกเส้นวิง่ ขึน้ หมำยควำมว่ำตอนนี้ เงินจำกต่ำงชำติอยู่ใน SET มำกขึน้ หรือเค้ำทำกำรซือ้ เพิม่
ในทำงกลับกัน ถ้ำเส้่นวิง่ ลงก็แสดงว่ำเงินของต่ำงชำติถูกนำออกไป หรือขำยออกไปบ้ำงแล้วนันเอง
่

วิ ธีการใช้งาน Template SETVI

Template SETVI แสดงถึง 'ยอดซื้อขำยสุทธิ' และ 'ยอดซื้อขำยสะสม' ของสถำบัน ใน SET INDEX
เช่นเดียวกันกับตัวยอดซือ้ ขำยของต่ำงชำติโดย 'ยอดซือ้ ขำยสุทธิ' ต่อวันจะถูกแสดงไว้ครึง่ บน และ 'ยอดซือ้ ขำยสะสม'
จะถูกแสดงไว้ดำ้ นล่ำงโดย Graph นี้จะถูกแบ่งไว้ดว้ ยเส้น VLINE ทีอ่ ยู่ตรงกลำง
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่เหนือเส้น VLine แปลว่ำ ยอดซือ้ สุทธิในวันนัน้ มีค่ำเป็ นบวก
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่ต่ำกว่ำเส้น Vline แสดงว่ำ ยอดซือ้ สุทธิในวันนัน้ มีค่ำเป็ นลบ
 เส้นสีเขียวมีควำมหมำยว่ำ ยอดซือ้ สุทธิมำกขึน้ ในขณะทีเ่ ส้นสีแดงมีควำมหมำยว่ำ ยอดซือ้ สุทธินนั ้ น้อยลง
ต่อมำทีเ่ ส้นกรำฟด้ำนล่ำงหรือ 'ยอดซือ้ ขำยสะสม' ของสถำบันโดยเส้นนี้จะแสดงถึงยอดซือ้ ขำยสะสมของสถำบัน
ว่ำตอนนี้เค้ำมีเงินลงทุนอยู่ในตลำด SET เท่ำไหร หน่วยเป็ นล้ำนบำท เหำกส้นวิง่ ขึน้ ก็แปลว่ำตอนนี้ เงินจำกสถำบันอยู่
ใน SET มำกขึน้ หรือสถำบันทำกำรซือ้ เพิม่ ในทำงกลับกัน ถ้ำเส้่นวิง่ ลงก็แสดงว่ำเงินของสถำบันถูกนำออกไป หรือ
ขำยออกไปบ้ำงแล้วนันเอง
่

วิ ธีการใช้งาน Template TXIUF

Template TXIUF นี้จะแสดงถึง 'ยอดถือสัญญำสุทธิ' และ 'ยอดถือสัญญำสะสม' ของต่ำงชำติ ใน SET50
INDEX FUTUREโดย 'ยอดถือสัญญำสุทธิ' ต่อวันจะถูกแสดงไว้ครึง่ บน และ 'ยอดถือสัญญำสะสม' จะถูกแสดงได้
ด้ำนล่ำง
Graph นี้จะถูกแบ่งไว้ดว้ ยเส้น VLINE ทีอ่ ยู่ตรงกลำง
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่เหนือเส้น VLine แปลว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิในวันนัน้ เป็ นสัญญำ Long สุทธิ (Long>short)
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่ต่ำกว่ำเส้น Vline แสดงว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิในวันนัน้ เป็ นสัญญำ Short สุทธิ (Short>Long)
เส้นสีเขียวมีควำมหมำยว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิมจี ำนวนมำกขึน้ กว่ำวันก่อนหน้ำนี้ ในขณะทีเ่ ส้นสีแดงมีควำมหมำย
ว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิมจี ำนวนน้อยลงกว่ำวันก่อนหน้ำนี้
ต่อมำที่เส้นกรำฟด้ำนล่ำงหรือ 'ยอดถือสัญญำสะสม' ของต่ ำงชำติเส้นนี้จะแสดงถึงยอดถือสัญญำสะสมของ
ต่ำงชำติว่ำตอนนี้เค้ำถือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอยู่ในตลำด SET50 บ้ำนเรำกีส่ ญ
ั ญำเส้นวิง่ ขึน้ ก็แปลว่ำตอนนี้ ต่ำงชำติมี
ยอดสะสมสัญญำLongมำกขึน้ ในทำงกลับกัน ถ้ำเส้นวิง่ ลงจะหมำยควำมว่ำ ต่ำงชำติมยี อดสะสมสัญญำ Short มำกขึน้

วิ ธีการใช้งาน Template TXIUI

Template TXIUI นี้จะแสดงถึง 'ยอดถือสัญญำสุทธิ' และ 'ยอดถือสัญญำสะสม' ของสถำบัน ใน SET50
INDEX FUTUREโดย 'ยอดถือสัญญำสุทธิ' ต่อวันจะถูกแสดงไว้ครึง่ บน และ 'ยอดถือสัญญำสะสม' จะถูกแสดงได้
ด้ำนล่ำง โดยGraph นี้จะถูกแบ่งไว้ดว้ ยเส้น VLINE ทีอ่ ยู่ตรงกลำง
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่เหนือเส้น VLine แปลว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิในวันนัน้ เป็ นสัญญำLongสุทธิ (Long>short)
 ถ้ำเส้นกรำฟอยู่ต่ำกว่ำเส้น Vline แสดงว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิในวันนัน้ เป็ นสัญญำShortสุทธิ (Short>Long)
 เส้นสีเขียวมีควำมหมำยว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิมจี ำนวนมำกขึน้ กว่ำวันก่อนหน้ำนี้ ในขณะทีเ่ ส้นสีแดงมี
ควำมหมำยว่ำ ยอดถือสัญญำสุทธิมจี ำนวนน้อยลงกว่ำวันก่อนหน้ำนี้
ต่อมำทีเ่ ส้นกรำฟด้ำนล่ำง (Accumulate) หรือ 'ยอดถือสัญญำสะสม' ของสถำบันโดยเส้นนี้จะแสดงถึงยอดถือ
สัญญำสะสมของสถำบันว่ำตอนนี้ทำงสถำบันถือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอยู่ในตลำด SET50 กีส่ ญ
ั ญำหำกเส้นวิง่ ขึน้ ก็
แปลว่ำตอนนี้ สถำบันมียอดสะสมสัญญำLongมำกขึน้ ในทำงกลับกัน ถ้ำเส้นวิง่ ลงจะหมำยควำมว่ำ สถำบันมียอดสะสม
สัญญำ Short มำกขึน้

NEWS
NEWS คือเครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของข่ำวสำรกำรลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
วิ ธีการใช้งาน
วิธกี ำรอ่ำนข่ำว
1. สัมผัสไปทีห่ วั ข้อข่ำวทีส่ นใจ

2. ระบบจะแสดงรำยละเอียดของหัวข้อข่ำวนัน้ ขึน้ มำให้อ่ำนได้ ดังรูป

วิ ธีการค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่สนใจ
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options
2. จะปรำกฏหน้ำจอ Options Search ขึน้ มำ

3. พิมพ์ช่อื หุน้ ทีต่ อ้ งกำรลงไปในช่อง Symbol จำกนัน้ สัมผัสไปทีป่ มุ่ OK
4. ระบบจะคัดหัวข้อข่ำวทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ ทีส่ นใจมำให้

วิ ธีการค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ที่สนใจ
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options
2. จะปรำกฏหน้ำจอ Option Search ขึน้ มำ

3. สัมผัสไปทีช่ ่อง Keyword เพื่อป้อน Keyword ทีต่ อ้ งกำรค้นหำ
4. สัมผัสไปทีป่ มุ่ OK ระบบจะทำกำรคัดเลือกข่ำวทีเ่ กีย่ วข้องกับ Keyword ทีส่ นใจมำให้

วิ ธีการค้นหาข่าวย้อนหลัง
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Options
2. จะปรำกฏหน้ำจอ Option Search ขึน้ มำ

3. สัมผัสไปทีช่ ่อง Date จะปรำกฏหน้ำปฏิทนิ ขึน้ มำ
4. ให้ระบุวนั เดือน ปี เริม่ ต้น สิน้ สุดตำมทีต่ อ้ งกำร จำกนัน้ สัมผัสไปที่ OK

Volume Analysis
Volume Analysis คือกำรดูขอ้ มูลกำรซือ้ ขำยหุน้ มำแสดงผลเป็ นกรำฟแท่งเพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์ต้นทุนของหุน้ ทีซ่ อ้ื
ขำยในรอบระยะเวลำ 1-30 วันหรือ โดยให้สงั เกตแท่งกรำฟทีส่ งู ๆแสดงว่ำ ณ แท่งรำคำดังกล่ำวเป็ นต้นทุนทีม่ คี นซือ้
ขำยกันมำกทีส่ ดุ ซึง่ ในกรณีทเ่ี รำยังไม่ซอ้ื หุน้ ดังกล่ำวให้เปรียบเทียบกับรำคำปจั จุบนั ว่ำ ถูกหรือแพงกว่ำคนส่วนใหญ่ท่ี
ซือ้ มำในรอบกีว่ นั
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Volume Analysis
2. พิมพ์ช่อื หุน้ ทีส่ นใจลงไปทีช่ ่อง Symbol ดังรูป ระบบจะแสดงข้อมูลขัน้ มำดังรูป

3. ท่ำนสำมำรถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้สงู สุด 5 วัน โดยสัมผัสไปทีเ่ มนู Options
4. จะปรำกฏหน้ำจอ Select Period ให้สมั ผัสไปทีห่ วั ข้อ Period ทีต่ อ้ งกำร จำกนัน้ สัมผัสไปทีป่ มุ่ Done

Fundamental
Fundamental คือ ฟงั ก์ชนที
ั ่ จ่ ะช่วยในกำรวิเครำะห์สขุ ภำพทำงกำรเงินของบริษทั จดทะเบียนได้ดยี งิ่ ขึน้
ก่อนตัดสินใจอ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริษทั ทีท่ ่ำนสนใจ
วิ ธีการใช้งาน
1. สัมผัสไปทีเ่ มนู Fundamental
2. ระบุช่อื หุน้ ทีท่ ่ำนสนใจลงไปทีช่ ่อง Symbol

ควำมหมำยของค่ำต่ำงๆใน Fundamental
• Asset
สินทรัพย์
• Liabilities
หนี้สนิ
• Equity
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
• D/E Ratio
สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
• Gearing (%)
สัดส่วนหนี้สนิ ทีห่ กั เงินสดแล้วคิดเป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นต์ของส่วนผูถ้ อื หุน้
• Paid Up Capital
ทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว
• Revenue
รำยได้
• Net Profit
กำไรสุทธิ
• Net Profit Margin%
กำไรคิดเป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นต์ของรำยได้
• ROA
เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์
• ROL
เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของหนี้สนิ
• ROE
เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
• EPS
กำไรต่อหุน้
• Book Value
มูลค่ำทำงบัญชี
• P/E
รำคำหุน้ เป็ นกีเ่ ท่ำของกำไรต่อหุน้
• P/BV
รำคำหุน้ เป็ นกีเ่ ท่ำของมูลค่ำทำงบัญชี

• Dividend Yield (%)
• Dividend Coverage
• Cash
• Temp Invest
• Price Cash Ratio
• Cash Earning Ratio
• Enterprise Value

เปอร์เซ็นต์เงินปนั ผล
สัดส่วนกำไรสุทธิคดิ เป็ นกีเ่ ท่ำของเงินปนั ผล
เงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
รำคำหุน้ คิดเป็ นกีเ่ ท่ำของเงินสดต่อหุน้
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินกำรคิดเป็ นกีเ่ ท่ำของกำไรจำกกำรดำเนินกำร
มูลค่ำของกิจกำรในตลำดรวมกับหนี้สนิ รวมลบด้วยเงินสด

SCAN
SCAN เป็ นเครื่องมือที่ช่วยในกำรคัดกรองหุ้นตำมสัญญำณเทคนิคและปจั จัยพืน้ ฐำน โดยจะเป็ นกำรนำเอำฟงั ก์ชนั ่
Advance Technical Scan กับ Top Fundamental มำรวมกัน ซึง่ สำมำรถกำหนดรำยละเอียดได้มำกขึน้ เพื่อใช้สำหรับ
ค้นหำหุน้ ทีม่ สี ญ
ั ญำณซือ้ หรือขำยทำงกรำฟเทคนิคและเป็ นหุน้ ทีส่ ขุ ภำพทำงกำรเงินดีรวมถึงมีพฤติกรรมรำคำบำงอย่ำง
ระบุได้ว่ำรำคำหุน้ น่ำจะขึน้ ลงแรง
วิ ธีการเรียกใช้งาน
1. เลือกเมนู SCAN ดังรูป

2. เลือกเมนู Condition ดังรูป

3. จะพบกับหน้ำจอสำหรับกำหนดรำยละเอียดเงื่อนไข

ความหมายของส่วนต่างๆใน Condition
All Market และ All Sector
Criteria
Add
Remove
Customize Indicator
Customize Fundamental
Customize Valuation
Operations
Analysis Growth
Price Pattern
Scan
Clear
Cancel

ใช้เลือกกลุ่มหุน้ ทีจ่ ะนำมำค้นหำหุน้ ตำมเงื่อนไข Indicator ทีน่ กั ลงทุนตัง้ ค่ำ
ใช้เลือกเงื่อนไขทีน่ กั ลงทุนตัง้ ค่ำไว้ หรือ เลือกในส่วนทีร่ ะบบตัง้ ค่ำ Default ไว้ให้
ใช้สำหรับ Save Criteria ทีต่ งั ้ ค่ำขึน้ ใหม่
ใช้สำหรับลบ Criteria ทีต่ งั ้ ค่ำไว้
ใช้สำหรับตัง้ เงื่อนไขทำงกรำฟเทคนิคตำมทีน่ กั ลงทุนต้องกำร
ใช้สำหรับตัง้ เงื่อนไขทำงปจั จัยพืน้ ฐำนตำมทีน่ กั ลงทุนต้องกำร
ใช้สว่ นสำหรับตัง้ เงื่อนไขด้ำนปริมำณ และ มูลค่ำ ตำมทีน่ กั ลงทุนต้องกำร
ใช้เปรียบเทียบค่ำต่ำงๆว่ำ มำกกว่ำ น้อยกว่ำ เท่ำกับ ในแต่ละประเภทเงื่อนไข
ใช้สำหรับเงื่อนไขประเภท กำไร หรือ รำยได้ เติบโตต่อเนื่อง 1-3 ปี
ใช้สำหรับเงื่อนไขประเภทรูปทรงของรำคำอ้ำงอิงจำกในกรำฟ
ใช้สำหรับค้นหำหุน้ ตำมเงื่อนไขทีต่ งั ้
ใช้สำหรับลบเงื่อนไขทีต่ งั ้ ค่ำไว้กอ่ นหน้ำทัง้ หมด
ใช้สำหรับยกเลิกกำรตัง้ ค่ำต่ำงๆ

วิ ธีการกาหนดรายละเอียด
1. คลิกเลือกทีช่ ่อง Select Critiria ดังรูป

2. เลือกปจั จัยทีท่ ่ำนต้องกำรโดยแบ่งเป็ น 5 หัวข้อ
Indicator
Fundamental
Valuation
Net Profit Growth
Price Pattern

ั ยด้ำนกรำฟเทคนิค
คือ ค้นหำสัญญำณตำมปจจั
ั ยด้ำนพืน้ ฐำน
คือ ค้นหำสัญญำณตำมปจจั
ั ยด้ำนมูลค่ำกำรซือ้ ขำย หรือ Beta
คือ ค้นหำสัญญำณตำมปจจั
คือ ค้นหำหุน้ ทีก่ ำไรหรือรำยได้เติบโตต่อเนื่อง
คือ ค้นหุน้ ทีม่ รี ปู ทรงรำคำเหมำะสม

3. เมื่อตัง้ ค่ำเรียบร้อยแล้วให้กดปุม่ Scan

4. ระบบจะทำกำรคัดกรองตำมเงื่อนไขทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้

ความหมายของตัวย่อ ต่างๆใน Indicator
SMAV
EMAV
WMAV
RSI
MACD
MACD Single
SSTOK
SSTOD
FSTOK
FSTOD
ADX
DI+
DI-

คือ Simple Moving Average
คือ Exponential Moving Average
คือ Weight Moving Average
คือ Relative Strength Index
คือ Moving Average Convergence Divergence
คือ เส้น Signal ของ Average Convergence Divergence
คือ K% Slow Stochastic Oscillator
คือ D% Slow Stochastic Oscillator
คือ K% Fast Stochastic Oscillator
คือ D% Fast Stochastic Oscillator
คือ Average Directional Movement Index
คือ Directional Movement Index DI+
คือ Directional Movement Index DI-

Parabolic
William R
BBAVG
BBBTM
BBTOP
SMAV_RSI

คือ Parabolic (Stop and Reverse)
คือ Williams’%R
คือ Bollinger Band Average
คือ Bollinger Band Bottom
คือ Bollinger Band TOP
คือ Simple Moving Average ทีค่ ำนวณจำก Relative Strength Index

ความหมายของค่าตัวเลขต่างๆใน Fundamental
P/E
P/BV
% Dividend
ROE
ROA
D/E

คือ รำคำต่อหุน้ คิดเป็ นกีเ่ ท่ำของกำไรต่อหุน้
คือ รำคำต่อหุน้ คิดเป็ นกีเ่ ท่ำของมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุน้
คือ เปอร์เซ็นต์เงินปนั ผล
คือ กำไรสุทธิคดิ เป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นต์เทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้
คือ กำไรสุทธิคดิ เป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นต์เทียบกับสินทรัพย์
คือ หนี้สนิ คิดเป็ นกีเ่ ท่ำของทุน

ความหมายของ ส่วน Valuations
%Free Float
AVG Val 5(M฿)
Beta (6) by market
Beta (30) by market
Beta (90) by market
Beta (6) by Sector
Beta (30) by Sector
Beta (90) by Sector
Prev
Prev Acc Val(K฿)

คือ เปอร์เซ็นต์หนุ้ ทีไ่ ม่ได้ถอื โดยนักลงทุนกลุ่ม strategic shareholder และไม่ได้
เป็ นหุน้ ทีซ่ อ้ื คืน
คือ มูลค่ำซือ้ ขำยเฉลีย่ 5 วันหน่วยเป็ น พันบำท
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Set หรือ Mai ในรอบ 6 วัน
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Set หรือ Mai ในรอบ 30 วัน
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Set หรือ Mai ในรอบ 90 วัน
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Sector ในรอบ 6 วัน
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Sector ในรอบ 30 วัน
คือ ค่ำ Beta ของหุน้ เปรียบเทียบกับ Sector ในรอบ 90 วัน
คือ รำคำปิ ดวันก่อนหน้ำ
คือ มูลค่ำซือ้ ขำยวันก่อนหน้ำหน่วยเป็ น พันบำท

ความหมาย ส่วนของ Analysis Growth
Net Profit Growth (YoY)
Net Profit Growth (QoQ)
Net Profit Growth (QoQY)
Revenue Growth (YoY)

คือ กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกีป่ ี (เทียบปี ต่อปี )
คือ กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกีไ่ ตรมำส (เทียบไตรมำสล่ำสุดกับไตรมำสก่อนหน้ำ)
คือ กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกีไ่ ตรมำส (เทียบไตรมำสเดียวกันคนละปี )
คือ รำยได้เติบโตต่อเนื่องกีป่ ี (เทียบปี ต่อปี )

ความหมาย ส่วนของ Price Pattern
A shape 3 day
A shape 5 day
High Price Falling for 3 days
High Price Rising for 3 days
Low Price Falling for 3 days
Low Price Rising for 3 days
Highest Week Fall Off Previous
Highest Week Raise Up Previous
Lowest Week Fall Off Previous
Lowest Week Raise Up Previous
V shape 3 day
V shape 5 day

คือ รูปทรงทีร่ ำคำ High วันที่ 2 สูงกว่ำวันที่ 1 และ 3
คือ รูปทรงทีร่ ำคำ High วันที่ 3 สูงว่ำวันที่ 1, 2, 4, 5
คือ รำคำ high ลดลง 3 วันต่อเนื่อง
คือ รำคำ high เพิม่ ขึน้ 3 วันต่อเนื่อง
คือ รำคำ Low ลดลง 3 วันต่อเนื่อง
คือ รำคำ Low เพิม่ ขึน้ 3 วันต่อเนื่อง
คือ รำคำ High ในสัปดำห์ปจั จุบนั ต่ำว่ำสัปดำห์ก่อน
คือ รำคำ High ในสัปดำห์ปจั จุบนั สูงว่ำสัปดำห์ก่อน
คือ รำคำ Low ในสัปดำห์ปจั จุบนั ต่ำว่ำสัปดำห์ก่อน
คือ รำคำ Low ในสัปดำห์ปจั จุบนั สูงว่ำสัปดำห์ก่อน
คือ รูปทรงทีร่ ำคำ Low วันที่ 2 ต่ำกว่ำวันที่ 1 และ 3
คือ รูปทรงทีร่ ำคำ Low วันที่ 3 ต่ำว่ำวันที่ 1, 2, 4, 5

