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efin Mobile สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Smart Phone ทุกรุ่น มีรายละเอียดดังนี้
ระบบปฏิบตั กิ าร IOS
ใช้งานได้บน iPhone รองรับตัง้ แต่ IOS 10 Up
วิธตี รวจสอบ IOS Version ทีใ่ ช้งานอยู่
1.

เข้าไปที่ Settings

2.

เลือกที่ General

3.

จะมี IOS Version แจ้งให้ทราบ

ระบบปฏิบตั กิ าร Android
ใช้งานได้บนมือถือ Android รองรับตัง้ แต่ Android Version 7 Up
วิธตี รวจสอบ Android Version ทีใ่ ช้งานอยู่
1.

เข้าไปที่ Settings

2.

เลือกที่ System

3.

เลือกที่ About device

4.

จะมี Android Version แจ้งให้ทราบ
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การติดตั้ง efin Mobile
ขัน้ ที่ 1 เข้าไปที่ Play Store/App Store แล้ว Search หาด้วยคาว่า efin Mobile
ขัน้ ที่ 2 กดปุ่ม Free/Install/GET เพือ่ ติดตัง้
เมื่อติดตัง้ เสร็จเรียบร้อย สามารถกดเข้าไปที่ efin Mobile เพือ่ เริม่ การใช้งาน

มีอะไรใน efin Mobile บ้ าง
นักลงทุนสามารถเปิ ดใช้งานได้โดยไม่ตอ้ ง Log in เข้าสู่ระบบ ซึง่ ข้อมูลทีป่ รากฏจะแสดงเป็ นข้อมูล End of
day หากต้องการใช้ขอ้ มูลแบบ Real time จะต้องทาการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username ของทาง
บริษทั หลักทรัพย์ทน่ี กั ลงทุนเป็ นสมาชิกอยู่
วิธกี ารเข้าใช้งานผ่านแต่ละบริษทั หลักทรัพย์ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.efinancethai.com
เลือกทีเ่ มนู Help Online คลิกทีน่ ่ี
New Header
ประกอบด้วยการแสดงผล ทัง้ หมด 5 ส่วนจะโดยแบ่งดังนี้
-

การแสดงราคาของ Index ต่างๆ ประกอบด้วยราคา Last, Chg, %Chg, PO, Val, Time

-

แจ้งสถานะ End of Day / Real Time Mode
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-

แถบแสดงสถานะแพ็คเก็จ Basic, Superior, Silver, Gold, Platinum

-

ปุ่ม Share ใช้แชร์หน้าจอทีก่ าลังแสดงอยู่

-

แถบแสดง Status EOD(สีเหลือง) Offline(สีแดง) Online(สีเขียว)

-

Notification Box แสดงข้อความการแจ้งเตือนต่างๆ

รูปของ New Header

New Menu Bar (Stock)
ประกอบด้วยเมนูทงั ้ หมด 5 เมนูจะโดยแบ่ง เป็ น 2 Mode STOCK/FUND
HOME
GRAPH
FUND/STOCK (Swap Button)
FINANCE
MORE

ใช้สาหรับกลับสูห่ น้าแรกของแอพพลิเคชัน่ STOCK Mode(หุน้ )
ใช้สาหรับดูกราฟ และ Volume Analysis (หุน้ )
ใช้สลับเมนูเพือ่ เข้าสู่ FUND Mode (กองทุน)
ใช้ ส าหรับ ดู ง บการเงิน ของหุ้ น ตั ว นั ้น ๆ ภายในประกอบด้ ว ยเมนู
Fundamental, F/G Score, Calendar, Benefit Flow
เมนูใช้งานฟั งชันอื
่ ่นๆ เพิม่ เติม และการตัง้ ค่าเพิม่ เติมต่างๆ

รูปของ New Menu Bar (STOCK)
7

Home (New Dashboard)
เป็ นหน้าจอแรกที่จะได้พบหลังจากเข้ามาที่ efin Mobile หากนักลงทุนต้องการดูขอ้ มูลทีส่ นใจ สามารถกดไป
ยังหัวข้อทีต่ อ้ งการ จากนัน้ ระบบจะเปิ ดหน้านัน้ ๆให้ทนั ที
Market

Quote
Ranking

ใช้สาหรับติดตามภาพรวมของตลาดหุน้ ไทย ทัง้ SET, SET50, MAI, TFEX
Graph
Realtime Graph (3m) แสดงเทรนด์การเคลื่อนไหวของตลาดหุน้
NVDR
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลการซือ้ -ขายของ NVDR สามารถคลิกเปิ ดไปทีห่ น้า
NVDR Ranking เพือ่ ดูทงั ้ หมดได้
Compare AVG Vol5 แสดงหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ มากผิดปกติเป็ นอันดับที่ 1 คลิกเปิ ดไปทีห่ น้า
Compare AVG Vol5 เพือ่ ดูหนุ้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายผิดปกติทงั ้ หมดได้
ดูขอ้ มูลอย่างละเอียดของหุน้ /อนุพนั ธ์ทส่ี นใจรายตัว แสดงค่าการซือ้ ขายต่างๆ
ใช้สาหรับดู 10 ดูลาดับของหุน้ ในกระแสความสนใจ

My List
Fund Flow

ใช้สาหรับติดตามหุน้ ตัวทีส่ นใจ สามารถใส่หุน้ ได้ทงั ้ หมด 30 ตัว
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลการซือ้ ขายสุทธิของนักลงทุน 4 กลุ่ม

รูปแสดงตัวอย่าง HOME
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Quote
ดูขอ้ มูลอย่างละเอียดของหุน้ /อนุพนั ธ์ทส่ี นใจรายตัว แสดงค่าการซือ้ ขายต่างๆ
High
Low
Ceiling
Floor
Open
Prev
PO
Average
Avg Week
Avg Month
H/L 5D
H/L 52W
Open1
Open2
P/E
P/BV
EPS
YIELD(%)
Big Lot
Buy/Sell Chart
Bid Offer
Ticker

ราคาสูงสุด
ราคาต่าสุด
ราคาสูงสุดของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
ราคาต่าสุดของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
ราคาเปิ ด
ราคาก่อนหน้า
ราคาคาดการณ์เปิ ด
ราคาเฉลีย่ วัน
ราคาเฉลีย่ สัปดาห์
ราคาเฉลีย่ เดือน
เป็ นราคาสูงสุดหรือต่าสุดที่หุน้ มีการซือ้ ขายในช่วง 5 วัน
เป็ นราคาสูงสุดหรือต่าสุดทีห่ ุน้ มีการซือ้ ขายในช่วง 52 สัปดาห์ หรือ 1 ปี ทผ่ี ่านมา
ราคาเปิ ดเช้า
ราคาเปิ ดบ่าย
อัตราส่วนทางการเงินทีเ่ ทียบกันระหว่าง Price/Earning Per Share (ราคา หารด้วย กาไรสุทธิต่อหุน้ )
Price to Book Value เป็ นอัตราส่วนทางการเงินทีเ่ ปรียบเทียบระหว่าง “ราคาหุ้นต่อหุน้ (Price)
Earnings per Share เป็ นอัตราส่วนทางการเงินทีเ่ ปรียบเทียบระหว่าง “กาไรสุทธิ (Net Profit)
ผลตอบแทน คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
การซือ้ ขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
กราฟแสดงปริมาณการซือ้ ขายแบบ Realtime
แสดงการเสนอซือ้ และขายหุน้ ตามจานวนหุน้ และราคา
สาหรับการดูขอ้ มูลหุน้ ทีต่ กลงซือ้ ขายกันได้แล้วแบบ Realtime
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รูปแสดงตัวอย่าง Quote
Ranking
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลของหุ้นตัวที่อยู่ในกระแสความสนใจของนักลงทุน ในด้านต่างๆ สามารถเลือกดูได้ 2 ตลาด
ได้แก่ SET และ mai มีตวั เลือกดังนี้
Most Active Value
Most Active Volume
Most Active Gainer
Most Active Loser
Most Impact Gainer
Most Impact Loser
Break High
Break Low

หุน้ ตัวทีม่ มี ลู ค่าการซือ้ ขายสูงสุด
หุน้ ตัวทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายสูงสุด
หุน้ ตัวทีม่ ี %Chg เปลีย่ นแปลงไปในทางบวกมากทีส่ ุด
หุน้ ตัวทีม่ ี %Chg เปลีย่ นแปลงไปในทางลบมากทีส่ ุด
หุน้ ตัวทีส่ ง่ กระทบต่อ SET ในทางบวกมากทีส่ ุด
หุน้ ตัวทีส่ ง่ กระทบต่อ SET ในทางลบมากทีส่ ุด
หุน้ ทีม่ กี าร Break High ในรอบ 30 วัน
หุน้ ทีม่ กี าร Break Low ในรอบ 30 วัน

นอกจากนี้ทางด้านล่างยังมี Company Profile (บอกว่าบริษทั นัน้ ๆทากิจการเกี่ยวกับอะไร) โดยสามารถเลือก
การแสดงผลได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กดทีร่ ปู ธงชาติดา้ นขวามือ)
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รูปแสดงตัวอย่าง Ranking
Fund Flow
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลการซือ้ ขายสุทธิของนักลงทุน 4 กลุ่ม ได้แก่
Local Institutions
สถาบันภายในประเทศ (ในกราฟจะแทนด้วย SETVI - SET-Institute net values)
Foreign Investors นักลงทุนต่างประเทศ (ในกราฟจะแทนด้วย SETVF - SET-Foreign net values)
Local Individual
นักลงทุนทัวไปในประเทศ
่
(ในกราฟจะแทนด้วย SETVC - SET-Local net values)
Proprietary Trading บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ (ในกราฟจะแทนด้วย SETVB - SET-Broker net values)
**ข้อมูลจะแสดงแบบ End of day**
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รูปแสดงตัวอย่าง Fund Flow

My List
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลของหุน้ ตัวทีส่ นใจ สามารถใส่หุน้ ได้ทงั ้ หมด 30 ตัวใน 1 หน้า (มีให้ทงั ้ หมด 4 หน้า)ตัวอย่าง
หน้าจอ My List ทัง้ นี้สามารถกดสลับเพือ่ ดูหวั ข้ออื่นๆได้โดยการกดทีช่ ่อง PO
ความหมายของแต่ละ Column
Symbol
Last
%Chg
PO
%Buy/%Sell Vol
P/E
SMAV

แสดงชื่อหุน้
แสดงราคาล่าสุด
แสดงค่าราคาล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดของเมื่อวานว่าเปลีย่ นแปลงไปกีเ่ ปอร์เซ็นต์
แสดงราคาคาดการณ์ก่อนตลาดเปิ ดของหุน้ ตัวนัน้ ๆ
แสดงค่า Buy Volume (แทนด้วยสีสม้ ) Sell Volume (แทนค่าด้วยสีม่วง)
ATO/ATC Volume (แทนค่าด้วยสีขาว)
แสดงค่า PE แบบ End of Day
แสดงค่าเส้น SMAV 25 วัน (อัพเดทหลังตลาดปิ ดเช้า/บ่าย)
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AccVal(KB)
Add

หากราคา Last < SMAV(25) จะแสดงเป็ นสีเขียว
หากราคา Last > SMAV(25) จะแสดงเป็ นสีแดง
หากเป็ นหุน้ ทีเ่ พิง่ เข้าตลาดไม่ถงึ 25 วัน ระบบจะแสดงเป็ น N/A คือไม่มคี ่าดังกล่าว
แสดงมูลค่าการซือ้ สะสม
ใช้เพือ่ เพิม่ symbol เข้าไปใน list

รูปแสดงตัวอย่าง My List

NVDR
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลกองทุน NVDR ว่ามีการซื้อขายสุทธิหุน้ ตัวใดเป็ นลาดับแรก โดยในหน้านี้จะประกอบไปด้วย
แตะสลับไปมาได้
NVDR Net Buy
NVDR Net Sell

ข้อมูลกองทุน NVDR ซือ้ สุทธิมากทีส่ ุด
ข้อมูลกองทุน NVDR ขายสุทธิมากทีส่ ุด
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ทัง้ นี้สามารถขยายเพือ่ ดูขอ้ มูลแบบเต็มหน้าจอได้ โดยการแตะไปทีล่ ูกศรด้านขวามือบนของแต่ละกรอบ
**ข้อมูลจะแสดงแบบ End of day**
Compare AVG Vol5
แสดงหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ มากผิดปกติเป็ นอันดับที่ 1 คลิกเปิ ดไปทีห่ น้า Compare AVG Vol5 เพือ่ ดูหุน้ ทีม่ กี ารซือ้
ขายผิดปกติทงั ้ หมดได้

รูปแสดงตัวอย่าง Market > NVDR Ranking / Compare AVG Vol5
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Graph
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลของหุ้นแบบ Real Time หากต้องการขยายกราฟแบบเต็มหน้าจอ สามารถกดที่ป่ ุมลูกศร ดัง
รูป และสามารถกดทีป่ ่ มุ ลูกศรชีเ้ ข้า เพือ่ ให้กราฟหดไปอยู่ในตาแหน่งเดิม ดังรูป

รูปแสดงตัวอย่าง Graph
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Volume Analysis
เป็ นการนาข้อมูลการซือ้ ขายหุน้ มาแสดงผลเป็ นกราฟแท่ง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หนุ้ อีกรูปแบบหนึ่ง
ประโยชน์ : เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของหุน้ ทีซ่ ้อื ขายในรอบระยะเวลา 1-240 วัน(ขึน้ อยู่กบั Package ที่
ใช้งาน) โดยให้สงั เกตแท่งกราฟที่สูงๆ แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าวเป็ นต้นทุนที่ มคี นซื้อขายกันมากที่สุด
ซึ่งในกรณีท่เี รายังไม่ซ้อื หุ้นดังกล่าว ให้เปรียบเทียบกับราคาปั จจุบนั ว่า ถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ทซ่ี ้อื มา
ในรอบวันตามทีเ่ ลือก

รูปแสดงตัวอย่าง Volume Analysis
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หากต้องการขยายกราฟแบบเต็มหน้าจอ สามารถกดทีป่ ่ มุ ลูกศร ดังรูป

และสามารถกดทีป่ ่ ุมลูกศรชี้เข้า เพือ่ ให้กราฟหดไปอยู่ในตาแหน่งเดิม ดังรูป
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FINANCE
เป็ นเมนูทใ่ี ช้สาหรับดูขอ้ มูลงบการเงิน และข้อมูลสาคัญต่างๆของหุน้ ตัวนัน้ ๆ
Fundamental
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลงบการเงินของหุน้ ตัวทีส่ นใจ ดูเปรียบเทียบกันย้อนหลังได้ 2 ปี ความหมายของแต่ละหัวข้อ
Asset (M฿)
Liabilities (M฿)
Equity (M฿)
Debt Equity Ratio
ROA (%)
ROE (%)
Revenue (M฿)
Net Profit (M฿)
Net Profit Margin (M฿)
EPS (Baht)
P/E
P/BV

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
เปอร์เซ็นผลตอบแทนของสินทรัพย์
เปอร์เซ็นผลตอบแทนของส่วนผูถ้ อื หุน้
รายได้
กาไรสุทธิ
กาไรคิดเป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นของรายได้
กาไรต่อหุน้
ราคาหุน้ คิดเป็ นกีเ่ ท่าของกาไรต่อหุน้
ราคาหุน้ เป็ นกีเ่ ท่าของมูลค่าทางบัญชี

รูปแสดงตัวอย่าง Fundamental
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F/G Score
เครื่องมือสาหรับการดูขอ้ มูลหุน้ ทีต่ กลงซือ้ ขายกันได้แล้ว เป็ นการนาหุน้ ทีส่ นใจ มาวิเคราะห์ในอีกรูปแบบหนึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่F Score เป็ นเครื่องมือการคัดกรองหุ้น โดย Mr.Joseph D. Piotroskiเครื่องมือนี้
ช่วยให้นัก ลงทุน เพิ่มประสิทธิภ าพในการค้นหาหุ้นลงทุน และช่วยกาจัดหุ้นที่มีจุดอ่อนทางการเงินทิ้งไป
ภายหลังมีการ Test 9 เกณฑ์การจัดอันดับพืน้ ฐานทีเ่ ขาคิดค้นขึน้ ในช่วงระหว่าง ปี 1976 และ ปี 1996 ซึ่งผล
ออกมาน่าพอใจ (เลือกหุ้นแบบ Value Investing)โดยค่า Piotroski F-Score เป็ นการคิดคะแนนหุ้นพื้นฐานดี
จาก 9 หัวข้อ การคิดคะแนนถ้าหัวข้อไหนผ่านให้ 1แต้ม ไม่ผ่านให้ 0 แล้วนาคะแนนมารวมกัน โดยบริษทั ทีม่ ี
ค่า Piotroski F-Score สูงๆแสดงพืน้ ฐานอยู่ในระดับดีซง่ึ ค่าทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ คือ 5 เกิน 5 ขึน้ ไปถือว่าแข็งแกร่ง
G Score นาเสนอครัง้ แรกในงานวิจยั ของ Mohanram, P.ในปี 2005 จากงานวิจยั ชื่อ “Separating Winners
from Losers among Low Book-to-MarketStocks using Financial Statement Analysis ได้ ว ัด คุ ณ ภาพ
ของการเติบโต (เลือกหุ้นแบบ Growth Stock)โดยใช้ตวั แปร 7 หัวข้อ (น าแนวคิดจาก F-Score มาปรับใช้)
(ถ้าหัวข้อใดผ่านจะได้ 1 แต้ม มี 7 หัวข้อ = 7 แต้ม)

รูปแสดงตัวอย่าง F/G Score
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Calendar
แสดงตารางข้อมูลของเดือนนัน้ ๆ ว่ามีหุน้ ตัวใดทีข่ น้ึ XD , XR หรือ XM

รูปแสดงตัวอย่าง Calendar
Benefit
แสดงตารางข้อมูลของเดือนนัน้ ๆ ว่ามีหนุ้ ตัวใดทีข่ น้ึ XD , XR หรือ XM

รูปแสดงตัวอย่าง Benefit
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Scan
ใช้สาหรับค้นหาหุน้ ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด โดยสามารถเลือก/ไม่เลือกเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการได้

รูปแสดงตัวอย่าง Scan
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แตะไปทีร่ ปู เฟืองด้านซ้ายมือ
วิธกี ารเลือกเงือ่ นไข

เลือกเงือ่ นไขสาเร็จรูปทีต่ อ้ งการ
จากนัน้ กดปุ่ม Done
ระบบจะแสดงหุน้ ทีต่ รงตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้เลือกมา
**ข้อจากัด** Scan จะไม่คานวณตามราคาหุน้ Real
Time แต่จะอัพเดทข้อมูล 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ตัง้ แต่เวลา
13.30 น. และ 18.00 น.
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NEWS
ใช้สาหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นแบบ Real time และยังสามารถ Search เฉพาะข่าวหุน้ ที่สนใจได้
ด้วย โดยการพิมพ์ช่อื หุน้ ลงไปในช่องว่างสีขาวด้านซ้ายมือ แล้วกดปุ่มรูปแว่นขยาย เพือ่ Search ข่าว

รูปแสดงตัวอย่าง News
ทางด้านล่างจะมีวดิ โี อ Youtube ของทาง efinanceThai TV ให้รบั ชมเพือ่ เพิม่ เติมความรูด้ า้ นการลงทุนไป
พร้อมๆกันได้อกี ด้วย โดยนักลงทุนสามารถกดไปที่ vdo ทีส่ นใจเพือ่ รับชมได้ทนั ที
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รูปแสดงตัวอย่าง News

รูปแสดงตัวอย่าง News
ทัง้ นี้นกั ลงทุนสามารถย่อ vdo ลงมาไว้ทางด้านล่างซ้ายมือ พร้อมๆกับกดไปทีเ่ มนูอ่นื ๆเพือ่ ใช้งานต่อได้อกี
24

Notification
ใช้สาหรับตัง้ ค่าเพือ่ แจ้งเตือนเกีย่ วกับหุน้ ทีส่ นใจในด้านต่างๆ แบบ Real Time สามารถตัง้ ค่าเพือ่ แจ้งเตือนได้
4 รูปแบบ ดังนี้
1. Symbol ตัง้ ค่าเพือ่ แจ้งเตือนจากหุน้ ทีส่ นใจ ได้สงู สุดที่ 15 เงื่อนไข

รูปแสดงหน้า Notification Setting
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หมายเลข 1 Symbol สาหรับกรอกชื่อหุน้ ทีต่ อ้ งการ
หมายเลข 2 Alert

สาหรับเลือกเงือ่ นไข โดยมีให้เลือก 3 หัวข้อได้แก่
Last แจ้งเตือนจากราคาล่าสุด
Chg แจ้งเตือนจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
%Chg แจ้งเตือนจากเปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของราคา

หมายเลข 3 Operator สาหรับเลือกเครื่องหมาย โดยมีให้เลือก 3 เครื่องหมาย ได้แก่
>=, <=, =
หมายเลข 4 Value

สาหรับกาหนดราคาหรือตัวเลขทีต่ อ้ งการ

หมายเลข 5 Memo

สาหรับใส่ขอ้ ความเพือ่ ช่วยเตือนความจา

หมายเลข 6 Frequency ความถีใ่ นการแจ้งเตือน สามารถเลือกความถีไ่ ด้ 2 แบบ ได้แก่
Once
Continues
หมายเลข 7

แจ้งเตือนเมื่อถึงเงือ่ นไขครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว
แจ้งเตือนทุกครัง้ ทีถ่ งึ เงือ่ นไข (เมื่อมีการซือ้ /ขายทีร่ าคานัน้ ๆ)

Save ใช้สาหรับบันทึกการแจ้งเตือนทีต่ งั ้ ไว้
Edit ใช้สาหรับแก้เงือ่ นไขทีต่ งั ้ ไว้
Remove
ใช้สาหรับลบเงือ่ นไข

2. News ตัง้ ค่าเพือ่ รับการแจ้งเตือนข่าวทีส่ าคัญ

หมายเลข 1 Hot News

ข่าวร้อนรอบวัน

หมายเลข 2 IPO

ข่าวเกีย่ วกับหุน้ ทีก่ าลังจะเข้าตลาด

หมายเลข 3 Special News

สรุปข่าวเด่น

หมายเลข 4 Money Strategist สกู๊ปพิเศษ กุนซือโลกการเงิน
หมายเลข 5 Time/Message

แสดงเวลาและข้อความทีแ่ จ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
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สามารถเลื่อนเป็ น On เพือ่ เปิ ดรับการแจ้งเตือน และเลื่อนเป็ น Off เพือ่ ปิ ดรับการแจ้งเตือน
**หัวข้อของการรับแจ้งเตือน อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม**
3. TV

ตัง้ ค่าเพือ่ รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการใหม่ๆ ของทาง efinanceThai TV อัพเดท

หมายเลข 1 Sherlock Hoon

รายการ Sherlock Hoon

หมายเลข 2 Executive Talk

รายการ Executive Talk พูดคุยกับผูบ้ ริหาร

หมายเลข 3 Executive Talk IPO Special

รายการ Executive Talk IPO Special พูดคุยกับ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีก่ าลังจะนาหุน้ เข้าตลาด
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หมายเลข 4 Better Trade

รายการ Better Trade สอนความรูเ้ กี่ยวกับการลงทุนโดย
โปรแกรมในเครือ efin

หมายเลข 5 Time/Message

แสดงเวลาและข้อความทีแ่ จ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว

สามารถเลื่อนเป็ น On เพือ่ เปิ ดรับการแจ้งเตือน และเลื่อนเป็ น Off เพือ่ ปิ ดรับการแจ้งเตือน
**หัวข้อของการรับแจ้งเตือน อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม**

4. Other ตัง้ ค่าเพือ่ รับข้อความประชาสัมพันธ์จากทาง efinanceThai

หมายเลข 1 Information

การประชาสัมพันธ์

หมายเลข 2 Time/Message

แสดงเวลาและข้อความทีแ่ จ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
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สามารถเลื่อนเป็ น On เพือ่ เปิ ดรับการแจ้งเตือน และเลื่อนเป็ น Off เพือ่ ปิ ดรับการแจ้งเตือน

ลักษณะการแจ้งเตือน
จะแจ้ง เตือ นผ่ า น Notification บนตัว เครื่อ ง โดยตัว เครื่อ งจะต้ อ งมีส ัญ ญาณ Internet จึง จะรับ ข้อ ความ
Notification ได้ หากตัวเครื่องไม่มีสญ
ั ญาณ Internet จะไม่สามารถรับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวได้ เมื่อ มี
ข้อความแจ้งเตือนขึน้ มา สามารถกดทีข่ อ้ ความเพือ่ เปิ ดอ่านข้อมูลด้านในได้ทนั ที
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MORE
ใช้สาหรับเลือกเมนูอ่นื ๆทีส่ ามารถใช้งานได้ในโปรแกรม โดยมี Function ทีส่ ามารถใช้งานได้ ดังนี้
User / Account Type
Log in/Logout
Upgrade
Bid Offer
NVDR
Buy/Sell
Portfolio
Compare AVG Vol5
Scan
News
Notification Setting
Setting
Rating Application

ใช้แสดงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน พร้อมแสดงชื่อแพ็คเก็จทีต่ วั เองทีใ่ ช้งานอยู่
ใช้สาหรับเข้าสูร่ ะบบผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ดูขอ้ มูลทีเ่ หนือกว่า และเรียลไทม์
ใช้สาหรับอัปเกรดแพ็คทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ใช้งานฟั งก์ชนั ้ ได้มากขึน้
แสดงการเสนอซือ้ และขายหุน้ ตามจานวนหุน้ และราคาทีน่ กั ลงทุนต้องการแบบเรียลไทม์
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลการซือ้ -ขายของ NVDR Ranking
ใช้สาหรับส่งคาสังซื
่ อ้ ขาย (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ใช้สาหรับดูหนุ้ ทีอ่ ยู่ใน Port ส่วนตัว (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
แสดงหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ มากผิดปกติในรอบ 5 วันทีผ่ ่านมา
ใช้ Scan หาหุน้ ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดเพือ่ ค้นหาหุน้ ทีต่ อ้ งการได้อย่างแม่นยา
ใช้สาหรับดูขอ้ มูลข่าวสารของหุน้ ซึง่ จะมีข่าวแสดงให้ Real time ตลอดทัง้ วัน
ใช้สาหรับตัง้ ค่าเพือ่ แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆเกีย่ วกับหุน้ แบบ Real Time
ใช้ตงั ้ ค่าต่างๆ สาหรับ User Setting
ให้คะแนนหรือ feedbackสาหรับลูกค้า

รูปแสดงตัวอย่างเมนู MORE
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New Menu Bar (FUND)
เมนูกองทุน (Fund) นี้เป็ นเมนูทช่ี ่วยในการเลือกหากองทุนทีม่ ผี ลตอบแทนดี และตรงใจนักลงทุนออกแบบมา
ให้ใช้งานง่าย เหมาะสาหรับนักลงทุนมือใหม่ทย่ี งั ไม่กล้าลงทุนในหุน้
HOME
GRAPH
STOCK (Swap Button)
RANKING
MORE

ใช้สาหรับกลับสูห่ น้าแรกของแอพพลิเคชัน่ FUND Mode (กองทุน)
ใช้สาหรับดูกราฟกองทุน และวิเคราะห์กองทุนเท่านัน้
ใช้สลับเมนูเพือ่ เข้าสู่ STOCK Mode(หุน้ )
ใช้จดั อันดับกองทุนตามเงือ่ นไข เช่น ผลตอบแทนสูงสุด, กองทุนยอดนิยม
เมนูใช้งานตัง้ ค่าอื่นๆ เพิม่ เติม

รูปของ New Menu Bar (FUND)

เมนู Fund ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
Search Box
ใช้คน้ หากองทุนทีส่ นใจ สามารถพิมพ์ช่อื กองทุนแล้วเลือกดูได้ในหน้านัน้ เลย
Quote / Following ใช้ดรู าคากองทุน สามารถเลือก Asset Manager, Fund Type และ Period / ใช้ตดิ ตาม
ราคากองทุนทีเ่ ราสนใจ (กด follow )
Period
เลือกกาหนด Period ของกองทุนทีต่ อ้ งการดูขอ้ มูล
Asset Manager
เลือกชื่อบริษทั จัดการกองทุน
Fund Type
เลือกประเภทกองทุน
Fund Data
แสดงข้อมูลกองทุน
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รูปแสดงเมนู Fund
Notification Box
ใช้สำหรับแสดงข้อควำมให้ผใู้ ช้แอพพลิเคชันเห็
่ น เช่น ข้อควำมทัวไป
่ ข้อควำมเตือนรำคำ ข้อควำมข่ำว

รูปแสดง Notification Box
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Fund Graph
ใช้ดกู รำฟเทคนิค เพือ่ ใช้วเิ ครำะห์กองทุน สำมำรถใช้เครื่องมือได้เหมือนกันกับฝั ง่ stock

รูปแสดงเมนู Graph
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Fund Ranking
ใช้จดั อันดับกองทุนจำก "ผลตอบแทนสูงสุด" สำมำรถเลือกประเภทกองทุน และกำหนดPeriod ได้

รูปแสดงเมนู Fund Ranking
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More (Fund)
ประกอบไปด้วยเมนูกำรตัง้ ค่ำต่ำงๆดังนี้

Screener
Simulate Plan
Notification Setting
Rating Application
Setting

ทีต่ รงใจผูใ้ ช้งาน Coming soon
ทดลองวางแผน ซือ้ ขายกองทุน Coming soon
ใช้ตงั ้ ค่าการแจ้งเตือนกองทุน Coming soon
ใช้ให้คะแนนแอพพลิเคชัน่
การตัง้ ค่า User Setting ต่างๆ

รูปแสดงเมนู More
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Fund info
ประกอบด้วย 2 หน้า คือ ภาพรวม และรายละเอียด

Symbol
Full Name
NAV
Chg (1 Day)
Risk Level
Period
กราฟย่อ NAV Price /
กราฟย่อ NAV Value
Return / Unit Chg
Top Holding
Pie Chart Top Holding
Top Holding %

ชื่อย่อกองทุน
ชื่อเต็มของกองทีท่ แ่ี สดงอยู่
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
แสดงราคาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากวันก่อนหน้า
ระดับความเสีย่ ง
1D 1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y MAX
NAV Price มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
NAV Value มูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ หมดของกองทุน
ผลตอบแทน / ราคาเปลีย่ นแปลงต่อหน่วยคานวณตาม Period
หุน้ 5 อันดับแรกทีก่ องทุนนี้ถอื อยู่
กราฟแสดงปริมาณ หุน้ 5 อันดับแรกทีก่ องทุนนี้ถอื อยู่
สัดส่วน หุน้ 5 อันดับแรกทีก่ องทุนนี้ถอื อยู่

รูปแสดงหน้าภาพรวม
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รายละอียด
ชื่อ บลจ.

รายชื่อบริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาต ประเภท ค (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงทั่วๆ ไปของกองทุนรวม เมื่อมีปัจจัยบวกหรือลบมากระทบ ทาให้
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง

Feeder Fund

กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองเดียว ไม่
น้อยกว่า 80%ของ NAV

นโยบายการจ่ายปันผล

แสดงข้อมูลบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน เก็บตอนเราซือ้ (กองทุนขายหน่วยลงทุนให้เรา)

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซือ้ คืนหน่วยลงทุน เก็บตอนเราขาย (กองทุนซือ้ หน่วยลงทุนคืน
จากเรา)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
หนังสือชีช้ วน

เป็ นเอกสารที่บริษัทจัดการเป็ นผูอ้ อกเพื่อเผยแพร่ให้นกั ลงทุนทราบ โดยมีท่ี
ปรึกษาทางการเงินเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการจัดทา

รูปหน้ารายละเอียด
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