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Learning History on Tablet 
เป็นการน าข้อมูลที่ซ้ือขายจบรอบแล้วมาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดในการซ้ือขาย ผู้ใช้งานจะ

สามารถรู้จุดอ่อนของตนเองและปรับปรุงให้ดีขึ้น  

หลักการของ Learning History จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การเลือกหุ้น ว่าเลือกหุ้นดีแล้วหรือยัง, 
จังหวะในการซ้ือหุ้นดีแล้วหรือยัง, จังหวะในการขายหุ้นดีแล้วหรือยัง 

ซ่ึงข้อมูลการแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 2 หน้าหลักๆ คือ  
1. Data : แสดงข้อมูลสถิติหรือผลงานการซ้ือขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. Statistic : แสดงข้อมูลกราฟแบ่งเป็นสัดส่วนในช่วงท่ีถือครองหุ้นและช่วงท่ีขายหุ้น เพื่อดูว่าพฤติกรรมราคาหุ้นมีผลต่อการ
ซ้ือ/ขายของนักลงทุนหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลย้อนหลังตั้งต้น 1 ปี 

 

 
 
ส่วนที่ 1  

 

Start Date to End Date คือ การก าหนดวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่จะใช้ดูข้อมูล โดยข้อมูลท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี 1 ปี  
*ยิ่งค่ามากยิ่งดีมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ 

Data คือ แสดงข้อมูลสถิติหรือผลงาน การซ้ือ/ขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
Statistic คือ แสดงข้อมูลกราฟแบ่งเป็นสัดส่วนในช่วงที่ถือครองหุ้นและช่วงที่ขายหุ้น เพื่อดูว่าพฤติกรรม

ราคาหุ้นมีผลต่อการซ้ือ/ขาย ของนักลงทุนหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

Page <1> คือ ข้อมูลสถิติการซ้ือ/ขายอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 คือ การ Refresh ข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลคา่ตา่งๆในฟังก์ชัน่ 

 

Start Date to End Date คือ การก าหนดวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่จะใช้ดูข้อมูล โดยข้อมูลท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี 1 ปี  
*ยิ่งค่ามากยิ่งดีมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ 

%Win  คือ ความแม่นย าในการซ้ือขายท าก าไร ในระยะยาวค่าควรมากว่า 50% ยิ่งแม่นย ามากจะบริหาร
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น 

%Lost  คือ ความผิดพลาดในการซ้ือขายท าก าไร ในระยะยาวค่าควรน้อยกว่า 50% ค่าน้ีสัมพันธ์กบัจ านวน
เงินในการซ้ือหุ้นต่อคร้ัง ยิ่ง %Loss สูง จ านวนเงินที่ซ้ือหุ้นต่อคร้ังควรต่ าลง 

Avg Profit  คือ ก าไรเฉลี่ยต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง ค่าควรมากกว่า Avg Loser 
Avg Loser  คือ ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง ค่าควรน้อยกว่า Avg Profit 
Avg Hold คือ จ านวนวันเฉลี่ยในการถือครองหุ้น ใช้ส าหรับประเมินวิธีการลงทุนของตนเอง ว่าสอดคล้องกับ

ทิศทางของตลาดหุ้นหรือไม ่
Loss Continue คือ จ านวนคร้ังทีข่าดทุนต่อเน่ืองกัน โดยจะเรียงตาม Start Date 
P/L Ratio คือ อัตราส่วนการท าก าไรต่อคร้ังเทียบกับขาดทุนเฉลี่ยต่อคร้ัง ค่าควรมากกว่า 1 ขึ้นไปจะด ี
Acc %P/L  คือ Accumulate %Profit/Loss หรืออัตราการท าก าไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมดท่ีเรา

ซ้ือขายโดยไม่สนใจวา่ ได้ก าไรเปน็ตัวเงินมากหรือน้อย ค่าควรมากกว่า 0 ถึงจะดี 
Expectancy Per Risk  คือ ค่าก าไรคาดหวังต่อการเสี่ยง 1 บาท ถ้าค่ามากกวา่ 0 แสดงว่าดี 
  
หมายเหต ุ: ผู้ใช้สามารถกดท่ีฟิลด์ต่างๆเพื่อดูค าอธิบายเพิ่มเติมได ้
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ส่วนที่ 3 : สรุปการลงทุน 

 
 
ส่วนที่ 1 : Money Management บอกลักษณะการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร 
ส่วนที่ 2 : แสดงบทสรุปวธิีการซ้ือ/ขายซ่ึงจะแสดง 5 ขั้นตอนลงทุน 

 
เกณฑ์แสดงผล 5 ขั้นตอนลงทุน 
► Process 1 Money Management : วิเคราะห์ลักษณะการแบ่งเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัว 
► Process 2 Buy Right Price : ช่วงเวลาทีถ่ือครองหุ้น ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น/ลดลง 
► Process 3 Buy Right Time : พฤติกรรมราคาช่วงถือครองหุ้น ซ้ือแล้วราคาขึ้น/ลง 
► Process 4 Sell Right Price : ช่วงเวลาทีข่ายหุ้นไป 60 วัน ราคาหุ้นปรับตัวลดลง/เพิม่ขึ้น 
► Process 5 Sell Right Time : พฤติกรรมราคาช่วงขายหุ้นไปแลว้ 60 วัน ราคาหุ้นปรับตัวลดลง/เพิ่มขึ้น 

 
ส่วนที่ 4 : หน้าการแสดงผล Data และ Statistic 
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หน้าจอ Data : แสดงข้อมูลสถติิหรือผลงานการซ้ือขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 
รายละเอยีดหน้าจอ 

Symbol   คือ ชื่อของหลักทรัพย์ที่มีอยู่ 
        หลังชื่อหลักทรัพยจ์ะแสดงประเภทของหุ้นในพอร์ต 
     “-” = Long Term หลักทรัพย์ปกติ  

S = การท า Short Sell  
P = Stock Pledge หลักทรัพยท์ีน่ ามาวางเป็นประกัน  
(ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า Purchasing Power)  
C = Collateral Stock หลักทรัพยท์ี่น ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน  
(มีผลต่อการคิดค านวณค่าPP)  
H = หุ้นในพอร์ตถูกก าหนดห้ามซ้ือขาย  
R = ลูกหุ้น  
* = หลักทรัพย์ท่ีหยุดท าการซ้ือ/ขายช่ัวคราว (Suspend) 

        หลังชื่อหลักทรัพยจ์ะแสดงสถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
     “ ” : รายการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ปกต ิ
     “1” : รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
     “2” : รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
 Buy Avg   คือ ราคาซ้ือเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ท่ีซ้ือมา  

Sell Avg   คือ ราคาขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ที่ขายไป 
Dividend   คือ เงินปันผลจากหลักทรัพย์ท่ีขึ้นเคร่ืองหมาย XD ที่เคยซ้ือถือไว้ 
P/L   คือ ก าไรขาดทุน  

 %P/L   คือ ก าไรขาดทุนคิดเป็น %  
Start Date  คือ วันที่ท าการซ้ือหลักทรัพย์เข้ามาในพอร์ต 
End Date  คือ วันที่ขายหลักทรัพย์หมดพอร์ต 
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หมายเหต ุ: ข้อมูลที่แสดงจะเรียงตาม End Date ซ่ึงผู้ใช้สามารถเรียงล าดับข้อมูลตาม Symbol โดยกดที่หัวคอลัมน์ Symbol 
หรือเรียงตาม %P/L ได้ โดยกดท่ีหัวคอลัมน์ %P/L 
  เรียงตาม Symbol      เรียงตาม %P/L 

      
 
หน้าจอ Statistic : แสดงข้อมูลกราฟแบ่งเป็นสัดส่วนในช่วงท่ีถือครองหุ้นและช่วงที่ขายหุ้น เพื่อดูว่าพฤติกรรมราคาหุ้นมีผล
ต่อการซ้ือ/ขาย ของนักลงทุนหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอยีดหน้าจอ 
กราฟ Hold : ช่วงทีถ่ือครองหุ้น 

แกนแนวตั้ง คือ จ านวนวันที่ถือครอง  

แกนแนวนอน คือ %การเปลี่ยนแปลงของราคา 

Above คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีซ้ือแล้วถือครองอยู่จากน้ันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาที่ซ้ือมาคิดเป็นกี่ % 

Below คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีซ้ือแล้วถือครองอยู่จากน้ันราคาปรับตัวลดลงจากราคาที่ซ้ือมาคิดเป็นกี่ % 

Swing คือ การเทียบระยะระดับการเหวี่ยงของราคา จากราคาสูงสุด และราคาต่ าสุด  

กราฟ UnHold : ช่วงที่ขายหุ้น 

แกนแนวตั้ง คือ จ านวนวันที่ขาย  

แกนแนวนอน คือ %การเปลี่ยนแปลงของราคา 

Above คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีขาย จากน้ันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาที่ขายคิดเป็นกี่ % 

Below คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีขาย จากน้ันราคาปรับตัวลดลงจากราคาทีข่ายคิดเป็นกี่ % 

Swing คือ การเทียบระยะระดับการเหวี่ยงของราคา จากราคาสูงสุด และราคาต่ าสุด  
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Learning History on Mobile 
เป็นการน าข้อมูลที่ซ้ือขายจบรอบแล้วมาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดในการซ้ือขาย ผู้ใช้งานจะ

สามารถรู้จุดอ่อนของตนเองและปรับปรุงให้ดีขึ้น  

หลักการของ Learning History จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การเลือกหุ้น ว่าเลือกหุ้นดีแล้วหรือยัง, 
จังหวะในการซ้ือหุ้นดีแล้วหรือยัง, จังหวะในการขายหุ้นดีแล้วหรือยัง 

ซ่ึงข้อมูลการแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 2 หน้าหลักๆ คือ  
1. หน้าที่ 1-2 เป็นข้อมูล Data : แสดงข้อมูลสถิติหรือผลงานการซ้ือขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. หน้าที่ 3 เป็นข้อมูล Statistic : แสดงข้อมูลกราฟแบ่งเป็นสัดส่วนในช่วงท่ีถือครองหุ้นและช่วงที่ขายหุ้น เพื่อดูว่าพฤติกรรม
ราคาหุ้นมีผลต่อการซ้ือ/ขายของนักลงทุนหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลย้อนหลังตั้งต้น 1 ปี 

 
สามารถสไลด์หน้าจอได้ 3 หน้าดังต่อไปน้ี 
 หน้าที่ 1/3 หน้าการแสดงผล Data ประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 1  

 

Start Date to End Date คือ การก าหนดวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่จะใช้ดูข้อมูล โดยข้อมูลท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี 1 ปี  
*ยิ่งค่ามากยิ่งดีมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ 

 คือ การ Refresh ข้อมูล 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลคา่ตา่งๆในฟังก์ชัน่ 

 

Start Date to End Date คือ การก าหนดวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่จะใช้ดูข้อมูล โดยข้อมูลท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี 1 ป ี
*ยิ่งค่ามากยิ่งดีมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ 

%Win  คือ ความแม่นย าในการซ้ือขายท าก าไร ในระยะยาวค่าควรมากว่า 50% ยิ่งแม่นย ามากจะบริหาร
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น 

%Lost  คือ ความผิดพลาดในการซ้ือขายท าก าไร ในระยะยาวค่าควรน้อยกว่า 50% ค่าน้ีสัมพันธ์กบัจ านวน
เงินในการซ้ือหุ้นต่อคร้ัง ยิ่ง %Loss สูง จ านวนเงินที่ซ้ือหุ้นต่อคร้ังควรต่ าลง 

Avg Profit  คือ ก าไรเฉลี่ยต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง ค่าควรมากกว่า Avg Loser 
Avg Loser  คือ ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง ค่าควรน้อยกว่า Avg Profit 
Avg Hold คือ จ านวนวันเฉลี่ยในการถือครองหุ้น ใช้ส าหรับประเมินวิธีการลงทุนของตนเอง ว่าสอดคล้องกับ

ทิศทางของตลาดหุ้นหรือไม ่
Loss Continue คือ จ านวนคร้ังท่ีขาดทุนต่อเน่ืองกัน โดยจะเรียงตาม Start Date 
P/L Ratio คือ อัตราส่วนการท าก าไรต่อคร้ังเทียบกับขาดทุนเฉลี่ยต่อคร้ัง ค่าควรมากกว่า 1 ขึ้นไปจะด ี
Acc %P/L  คือ Accumulate %Profit/Loss หรืออัตราการท าก าไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมดท่ีเรา

ซ้ือขายโดยไม่สนใจวา่ ได้ก าไรเปน็ตัวเงินมากหรือน้อย ค่าควรมากกว่า 0 ถึงจะดี 
Expectancy Per Risk  คือ ค่าก าไรคาดหวังต่อการเสี่ยง 1 บาท ถ้าค่ามากกวา่ 0 แสดงว่าดี 
  
หมายเหต ุ: ผู้ใช้สามารถกดท่ีฟิลด์ต่างๆเพื่อดูค าอธิบายเพิ่มเติมได ้
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ส่วนที่ 3 : สรุปการลงทุน 

 
 

ส่วนที่ 1 : Money Management บอกลักษณะการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร 
ส่วนที่ 2 : แสดงบทสรุปวธิีการซ้ือ/ขายซ่ึงจะแสดง 5 ขั้นตอนลงทุน 

 
เกณฑ์แสดงผล 5 ขั้นตอนลงทุน 
► Process 1 Money Management : วิเคราะห์ลักษณะการแบ่งเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัว 
► Process 2 Buy Right Price : ช่วงเวลาทีถ่ือครองหุ้น ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น/ลดลง 
► Process 3 Buy Right Time : พฤติกรรมราคาช่วงถือครองหุ้น ซ้ือแล้วราคาขึ้น/ลง 
► Process 4 Sell Right Price : ช่วงเวลาทีข่ายหุ้นไป 60 วัน ราคาหุ้นปรับตัวลดลง/เพิม่ขึ้น 
► Process 5 Sell Right Time : พฤติกรรมราคาช่วงขายหุ้นไปแลว้ 60 วัน ราคาหุ้นปรับตัวลดลง/เพิ่มขึ้น 

 
 หน้าที่ 2/3 หน้าการแสดงผล Data ประกอบด้วย 

หน้าจอ Data : แสดงข้อมูลสถติิหรือผลงานการซ้ือขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอยีดหน้าจอ 
Symbol   คือ ชื่อของหลักทรัพย์ที่มีอยู่ 

        หลังชื่อหลักทรัพยจ์ะแสดงประเภทของหุ้นในพอร์ต 
     “-” = Long Term หลักทรัพย์ปกติ  

S = การท า Short Sell  
P = Stock Pledge หลักทรัพยท์ีน่ ามาวางเป็นประกัน  
(ไมม่ีผลต่อการคิดค านวณค่า Purchasing Power)  
C = Collateral Stock หลักทรัพยท์ี่น ามาวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน  
(มีผลต่อการคิดค านวณค่าPP)  
H = หุ้นในพอร์ตถูกก าหนดห้ามซ้ือขาย  
R = ลูกหุ้น  
* = หลักทรัพย์ท่ีหยุดท าการซ้ือ/ขายช่ัวคราว (Suspend) 

        หลังชื่อหลักทรัพยจ์ะแสดงสถานะของการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
     “ ” : รายการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ปกต ิ
     “1” : รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน Thai Trust Fund 
     “2” : รายการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน ThaiNVDR 
 Buy Avg   คือ ราคาซ้ือเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ท่ีซ้ือมา  

Sell Avg   คือ ราคาขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ที่ขายไป 
 %P/L   คือ ก าไรขาดทุนคิดเป็น %  

End Date  คือ วันที่ขายหลักทรัพย์หมดพอร์ต 
Page <1>  คือ ข้อมูลสถิติการซ้ือ/ขายอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

  คือ การ Refresh ข้อมูล 
 
หมายเหต ุ: ข้อมูลที่แสดงจะเรียงตาม End Date ซ่ึงผู้ใช้สามารถเรียงล าดับข้อมูลตาม Symbol โดยกดที่หัวคอลัมน์ Symbol 
หรือเรียงตาม %P/L ได้ โดยกดท่ีหัวคอลัมน์ %P/L 
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            เรียงตาม Symbol       เรียงตาม %P/L 

    
  

หน้าที่ 3/3 หน้าการแสดงผล Statistic ประกอบด้วย 
หน้าจอ Statistic : แสดงข้อมูลกราฟแบ่งเป็นสัดส่วนในช่วงที่ถือครองหุ้นและช่วงที่ขายหุ้น เพื่อดูว่าพฤติกรรมราคา
หุ้นมีผลต่อการซ้ือ/ขาย ของนักลงทุนหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอยีดหน้าจอ 
กราฟ Hold : ช่วงทีถ่ือครองหุ้น 

แกนแนวตั้ง คือ จ านวนวันที่ถือครอง  

แกนแนวนอน คือ %การเปลี่ยนแปลงของราคา 

Above คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีซ้ือแล้วถือครองอยู่จากน้ันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาที่ซ้ือมาคิดเป็นกี่ % 

Below คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีซ้ือแล้วถือครองอยู่จากน้ันราคาปรับตัวลดลงจากราคาที่ซ้ือมาคิดเป็นกี่ % 

Swing คือ การเทียบระยะระดับการเหวี่ยงของราคา จากราคาสูงสุด และราคาต่ าสุด  

กราฟ UnHold : ช่วงที่ขายหุ้น 

แกนแนวตั้ง คือ จ านวนวันที่ขาย  

แกนแนวนอน คือ %การเปลี่ยนแปลงของราคา 

Above คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีขาย จากน้ันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาที่ขายคิดเป็นกี่ % 

Below คือ สัดส่วนของราคาหุ้นท่ีขาย จากน้ันราคาปรับตัวลดลงจากราคาทีข่ายคิดเป็นกี่ % 

Swing คือ การเทียบระยะระดับการเหวี่ยงของราคา จากราคาสูงสุด และราคาต่ าสุด  

 


