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สิ่งที่ต้องเตรียม




iPad / ไอแพด
้
iOS 12.0 ขึนไป





Apple ID ร ้านค ้าประเทศไทย
่
เชือมต่
อ Internet ได ้

Tablet / แท็บเล็ต
้
Android เวอร ์ช ัน 5.0 ขึนไป
Google Play Store ประเทศไทย
่
เชือมต่
อ Internet ได ้

กำรเข้ำสู่ระบบครั้งแรก
1. เลือก Account Type จากเมนู ดรอปดาวน์

สาหร ับลูกค ้าของโบรกเกอร ์ ให ้เลือก Broker’s Customer
2. เลือก Broker ของท่านจากเมนู ดรอปดาวน์ “Select a broker...”
3. แตะปุ่ ม Submit
4. ใส่ Username ของท่านในช่อง Username
5. ใส่รห ัสผ่าน (Password) ในช่อง Password
่ ้าสู่ระบบ
6. แตะทีปุ่่ ม Login เพือเข

กำรเข้ำสู่ระบบครั้งถัดไป
่ านได ้กรอกในการเข ้าสู่ระบบครงแรกไว
้ั
ระบบจะจา Account Type, Broker และ Username ทีท่
้
1. ใส่รห ัสผ่าน (Password) ในช่อง Password
่ ้าสู่ระบบ
2. แตะทีปุ่่ ม Login เพือเข

่
่ ่
3. หากท่านต ้องการเปลียนแปลง
Account Type หรือ Broker ให ้แตะทีปุ่่ ม Login as another account ซึงอยู
ด ้านล่างปุ่ ม Log in

แถบแสดงภำวะตลำด
่
แถบแสดงภาวะตลาดจะอยู่ทด
ี่ ้านล่างของหน้าจอ เพือให
้ท่านไม่พลาดสภาวะตลาดและข่าวเด่นตลอดการใช ้งาน

่
่ จานวนหลักทร ัพย ์ทีราคาเพิ
่
่ น้ /
สาหร ับ SET Index และ mai Index แตะทีแถบสี
Gain/Lose/Unchanged เพือดู
มขึ
่
ราคาลดลง/ราคาไม่เปลียนแปลง
เลือกดัชนี ทต
ี่ ้องการให ้แสดงในแถบนี ้ ได ้โดย
1. แตะไอคอน More
2. แตะเลือกดัชนี ทต
ี่ ้องการ

่
้
่
Auto Swap หมายถึง เปลียนดั
ชนี ในแถบนี แบบอั
ตโนมัตท
ิ ก
ุ 15 วินาที กาหนดช่วงเวลาในการเปลียนดั
ชนี อต
ั โนมัติ
ได ้จากเมนู Settings > Footer Data Swap Interval
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Menu
่ มซ ้ายบนของหน้าจอ เพือเรี
่ ยกดูฟังก ์ช ันต่างๆ ของ Aspen Mobile
Menu ทีมุ

แตะไอคอน
ไอคอน

รายละเอียด
่ ราคาทองคา และราคาน้ามันทีส่ าคัญทัว่
Market Watch ข ้อมูลภาพรวมดัชนี ตลาดหุ ้น อัตราแลกเปลียน
่ าคัญต่อการลงทุน
โลก รวมถึงข่าวสารทีส
้
่ อัตราดอกเบีย้
Markets ข ้อมูลแยกตามประเภทของตลาด ทังตลาดหุ
้น สินค ้าฟิ วเจอร ์ส อัตราแลกเปลียน
และสินค ้าโภคภัณฑ ์
News ข่าวเรียลไทม ์และข่าวย ้อนหลังจากแหล่งข่าวต่างๆ
Ranking ข ้อมูลการจัดอันดับของข ้อมูลประเภทต่างๆ เช่น Most Active Value, Most Active
Volume, Top Gainers, Top Losers เป็ นต ้น

้
่ การตกลงกันแล ้ว
Ticker ข ้อมูลการซือขายหุ
้น / สินค ้าฟิ วเจอร ์สทีมี
DW ข ้อมูลสาคัญสาหร ับการเทรด DW ไม่ว่าจะเป็ นข ้อมูลการจัดอันดับ ข ้อมูลราคาและ DW Indicator
่ าคัญ รวมถึงฟังก ์ช ันในการค ้นหา DW
ทีส

่ ้องการติดตาม
Watch Lists รายการ Symbol ทีต
่ ราคาหุ ้น หรือ
Quote ข ้อมูลแบบละเอียดของ Symbol ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นดัชนี ตลาดหุ ้น อัตราแลกเปลียน
สินค ้าฟิ วเจอร ์ส
Chart กราฟเทคนิ ควิเคราะห ์ พร ้อมกับฟังก ์ช ันในการวาดเส ้นแนวโน้ม
Financials งบการเงินแบบย่อและอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

้ อนดัชนี / ราคาหุ ้น / TFEX
Alerts ตังเตื
่
่ ้องการ
Market Screener สแกนหุ ้น / TFEX ตามเงือนไขที
ต
Calendar ปฏิทน
ิ สิทธิประโยชน์ของหลักทร ัพย ์ (Ex-Calendar)

้ าต่างๆ ของแอปพลิเคช ัน
Settings การตังค่
Help คู่มอ
ื ช่วยเหลือการใช ้งาน
Logout ออกจากระบบ
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Market Watch
่ ราคาทองคา และราคาน้ามันทีส่ าคัญทัวโลก
่
ข ้อมูลภาพรวมดัชนี ตลาดหุ ้น อัตราแลกเปลียน
รวมถึงข่าวสารทีส่ าคัญต่อการ
ลงทุน

รูปแบบกำรแสดงข้อมูล
่
ปร ับเปลียนรู
ปแบบการแสดงข ้อมูลได ้โดยแตะไอคอน
ไอคอน

รายละเอียด
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Table
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Quote Board หรือ Heatmap

กำรจัดเรียงข้อมูลแบบอัตโนมัติ
่
่ ้องการ
แตะทีไอคอน
Sorting แล ้วเลือกรูปแบบการจัดเรียงข ้อมูลทีต
ไอคอน

รายละเอียด
User Defined จัดเรียงตามที่ User กาหนดเอาไว ้
A-Z จัดเรียงตามตัวอักษร
%Gain จัดเรียงตามค่า %Chg จากมากไปน้อย
%Lose จัดเรียงตามค่า %Chg จากน้อยไปมาก

กำรแสดง/ซ่อน Symbol
1. แตะไอคอน

Edit
่
2. แตะให ้มีเครืองหมาย

่ ้องการให ้แสดง
หน้า Symbol ทีต

กำรจัดลำดับ Symbol
1. แตะไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน

Edit

่ ้องการ
ค ้างไว ้ แล ้วลากไปยังตาแหน่ งทีต
่ ดลาดับเรียบร ้อยแล ้ว ให ้แตะทีส่
่ วนอืนของหน้
่
่ ดเมนู
3. เมือจั
าจอเพือปิ
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ข่ำว
่ ้องการเพืออ่
่ านข่าว
แตะยังหัวข ้อข่าวทีต

Markets
้
่ อัตราดอกเบีย้ และสินค ้าโภคภัณฑ ์
ข ้อมูลแยกตามประเภทของตลาด ทังตลาดหุ
้น สินค ้าฟิ วเจอร ์ส อัตราแลกเปลียน

News
้ งเป็ น 2 ส่วน คือ หน้าต่างแสดงหัวข ้อข่าวและหน้าต่างแสดง
ข่าวเรียลไทม ์และข่าวย ้อนหลังจากแหล่งข่าวต่างๆ หน้าจอนี แบ่
้ าว
เนื อข่
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กำรค้นหำข่ำวตำมคำค้น
่ ้องการในช่อง Search News นอกจากนี ยั
้ งสามารถค ้นหาข่าวได ้มากกว่า 1 คา โดยใช ้คาเชือมในการ
่
1. พิมพ ์คาค ้นทีต
ค ้นหา ดังนี ้
การค ้นหา

รายละเอียด

ทุกคาค ้น

่ ้องการค ้นหา เช่น เฟด ดอกเบีย้
เว้นวรรคระหว่างคาทีต
่ ทุกคาค ้นอยู่ในข่าวชินนั
้ ้น
ค ้นหาข่าวทีมี
่
่ ้องการค ้นหา เช่น เฟด หรือ ดอกเบีย้
พิมพ ์ หรือ หรือ OR คันระหว่
างคาทีต

บางคาค ้น
ข่าว PDF

่ บางคาค ้นหรือทุกคาค ้นอยูใ่ นข่าวชินนั
้ ้น
ค ้นหาข่าวทีมี
พิมพ ์ %indexonly สาหรับการค ้นหาบทวิเคราะห ์ในรูปแบบ PDF และพิมพ ์
้
่มีไฟล ์แนบ
%xattach สาหรับข่าวทังหมดที

2. แล ้วกดปุ่ ม Search หรือ ค้นหาบนคีย ์บอร ์ด
่ ้นหาจะมีแถบสีส ้ม
3. คาค ้นทีค
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Ranking
ข ้อมูลการจัดอันดับประเภทต่างๆ เช่น Most Active Value, Most Active Volume, Top Gainers, Top Losers เป็ นต ้น

ส่วนที่ 1: กลุ่มข้อมูลกำรจัดอันดับ




่ ้องการจัดอันดับจากแถบเมนู ด ้านบน
เลือกกลุม
่ ของข ้อมูลทีต
เลือกรูปแบบการจัดอันดับจากเมนู ดรอปดาวน์
่
เปลียนรู
ปแบบการแสดงข ้อมูลได ้โดยแตะทีปุ่่ มไอคอน
ไอคอน

่ ต
ซึงอยู
่ าแหน่ งมุมขวาบน

รายละเอียด
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Table
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Quote Board หรือ Heatmap

ส่วนที่ 2: ข้อมูลโควท



่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
ข ้อมูลราคาและราคาเสนอซือ้ /เสนอขาย (Bids/Offers) ของ Symbol ทีเลื
่ ม
่ Symbol นี เข
้ ้าไปใน Watch List ทีต
่ ้องการ
แตะปุ่ ม +Watch List เพือเพิ

ส่วนที่ 3: กรำฟ



่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
แสดงกราฟของ Symbol ทีเลื
ขยายกราฟให ้เต็มหน้าจอ ได ้โดยดับเบิลแท็บ หรือแตะไอคอน

่ มขวาด ้านล่างของกราฟ
ทีมุ

ส่วนที่ 4: ข่ำว/ข้อมูลสถิติ/ข้อมูลพื้นฐำน
้
่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
แสดงข่าว ข ้อมูลสถิติ และข ้อมูลพืนฐานของ
Symbol ทีเลื
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

Ticker
้
่ การตกลงกันแล ้ว
ข ้อมูลการซือขายหลั
กทร ัพย/์ สินค ้าฟิ วเจอร ์สทีมี

่
่
่ั
เมือแตะที
บรรทั
ดใดๆ จะแสดงเมนู ขนมาบนหน้
ึ้
าจอ พร ้อมกับหยุดการอัพเดทเป็ นการชวคราว
(Pause)
่
่ ่นอกกรอบการแสดงข ้อมูล
หากต ้องการปิ ดเมนู และให ้ Ticker อัพเดทต่อ ให ้แตะทีแถบบนหรื
อแถบล่างของหน้าจอซึงอยู
Ticker
เมนู
View Chart
View Quote
+Watch List

รายละเอียด
่ อกไว ้
ดู Chart ของ Symbol ทีเลื
่ อกไว ้
ดู Quote ของ Symbol ทีเลื
่ Symbol ใน Watch Lists
เพิม

กำรกรองข้อมูล
่
สามารถกรองข ้อมูลทีแสดงในหน้
า Ticker ได ้ ไม่ว่าจะเป็ นข ้อมูลประเภทหลักทร ัพย ์ หรือข ้อมูลด ้านราคา
่
้
1. แตะทีไอคอน
Settings จะปรากฎหน้าจอ Ticker Filter ขึนมา
้ งเป็ น 3 กลุม
2. หน้านี แบ่
่ ดังนี ้
Display Mode

เมนู
Sum Deal

รายละเอียด
้
่ ดขึนจริ
้ ง หรือแบบรวมรายการซือขาย
้
เลือกว่าต ้องการดูข ้อมูลแบบแยกตามรายการซือขายที
เกิ
(Sum)
่
่ ด/ปิ ด ถ ้าเปิ ด ไอคอนจะเปลียนเป็
่
 แตะทีไอคอน
เพือเปิ
น

Filter by Markets

่
คลิกให ้มีเครืองหมาย

่ ้องการ
หน้าตัวเลือกทีต

Filter by Trading Data

้
กรองข ้อมูลตามฝั่งการซือขาย
(Side) หรือข ้อมูลด ้านราคาและปริมาณ
3. หลังจากกาหนดค่าเรียบร ้อยแล ้ว ให ้แตะปุ่ ม Done
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

DW
ข ้อมูลสาคัญสาหร ับการเทรด DW ไม่ว่าจะเป็ นข ้อมูลการจัดอันดับ ข ้อมูลราคาและ DW Indicator ทีส่ าคัญ รวมถึง
ฟังก ์ช ันในการค ้นหา DW

แถบเครื่องมือ
ไอคอน

รายละเอียด
ดูข ้อมูลจัดอันดับ DW ตามผู ้ออก DW (Issuer)
ดู DW ตามการจัดอันดับของหุ ้นแม่ (เฉพาะหุ ้นแม่ที่ DW เท่านั้น)
้
ดูข ้อมูลจัดอันดับ DW ทังหมด
่
รายการ DW ทีสนใจ
่
ค ้นหา DW ตามเงือนไข

กำรดูข้อมูลจัดอันดับ DW ตำมผู้ออก

1. แตะไอคอน

Issuer ในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ
่ ้องการ
2. แตะเลือกผู อ
้ อก DW ทีต

่ อกเอาไว ้
3. หน้าต่างด ้านขวามือจะแสดงข ้อมูลจัดอันดับ DW ของผู ้ออก DW ทีเลื
4. เลือกประเภทการจัดอันดับได ้จากเมนู ดรอปดาวน์
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

กำรดู DW ตำมกำรจัดอันดับของหุ้นแม่

1. แตะไอคอน

Underlying ในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ

2. เลือกประเภทการจัดอันดับได ้จากเมนู ดรอปดาวน์
3. แตะเลือกหุน
้ แม่ทต
ี่ ้องการ โดยจะแสดงเฉพาะหุ ้นแม่ทมี
ี่ DW เท่านั้น
4. หน้าต่างด ้านขวามือจะแสดง DW ของหุ ้นแม่ทเลื
ี่ อกเอาไว ้
้ั
การจัดเรียงข ้อมูล มีขนตอน
ดังนี ้

่ ้องการจัดเรียง
แล ้วแตะเลือกรายการข ้อมูลทีต
่
่
2) แตะไอคอน  /  ด ้านหน้า เพือเปลี
ยนรู
ปแบบการจัดเรียง ( มากไปน้อย /  น้อยไปมาก)
้ั อปิ
่ ดเมนู
3) แตะไอคอน
อีกครงเพื
1) แตะไอคอน

กำรดูข้อมูลจัดอันดับ DW ทั้งหมด

1. แตะไอคอน

Ranking ในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ

2. เลือกประเภทการจัดอันดับได ้จากเมนู ดรอปดาวน์

่ อกเอาไว ้
3. หน้าต่างด ้านขวาจะแสดงข ้อมูลราคา ค่า DW Indicators และกราฟของ DW ทีเลื
4. กราฟด ้านล่างสามารถดูกราฟหุ ้นแม่พร ้อมกับกราฟของ DW ได ้ โดยแตะเลือก Underlying Price (Left Axis)

กราฟของหุ ้นแม่ จะแสดงเป็ น Line Chart โดยใช ้แกนราคาด ้านซ ้ายมือ
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

รำยกำร DW ที่สนใจ

่ ้เพิมเข
่
แสดงรายชือ่ DW ทีได
้าใน My DW
1. แตะไอคอน
My DW ในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ
่
่
่
2. รายชือ DW ทีได ้เพิมเข
้าไปใน My DW จะแสดงในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ โดยแบ่งเป็ นฝั่ง Call หรือ Put

่ อกเอาไว ้
3. หน้าต่างด ้านขวามือจะแสดง DW ทีเลื
การจัดเรียงข ้อมูล มีขนตอน
ั้
ดังนี ้

่ ้องการจัดเรียง
แล ้วแตะเลือกรายการข ้อมูลทีต
่
่
2) แตะไอคอน  /  ด ้านหน้า เพือเปลี
ยนรู
ปแบบการจัดเรียง ( มากไปน้อย /  น้อยไปมาก)
้
่
3) แตะไอคอน
อีกครงเพื
ั อปิ ดเมนู
1) แตะไอคอน

กำรค้นหำ DW

1. แตะไอคอน

Search ในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ

2. ระบุหน
ุ ้ แม่ทต
ี่ ้องการในช่อง Underlying (ข ้อมูลนี จ้ าเป็ นต ้องระบุ)
3. แตะเลือกประเภทของ DW ที่ Call หรือ Put

่ ดรอปดาวน์ Issuer
4. หากต ้องการระบุผูอ
้ อก DW ให ้แตะทีเมนู

่ อกจะแสดงพืนหลั
้
สามารถเลือกผู ้ออก DW ได ้คราวละหลายๆ ราย โดยรายการทีเลื
งสีฟ้า
่
5. หากต ้องการกาหนดอายุคงเหลือ ให ้แตะทีเมนู ดรอปดาวน์ TTM (Days)
่ ้นหา DW ตามเงือนไขที
่
่ าหนด
6. แตะปุ่ ม Search เพือค
ก
7. ผลลัพธ ์จะแสดงในหน้าต่างด ้านขวา

DW Quote
่ ้องการ จะแสดงข ้อมูลโควทพร ้อมดัชนี ชวัี ้ ด DW ทีส่ าคัญ เช่น Effective Gearing, Sensitivity, Time
แตะยังชือ่ DW ทีต
Decay รวมถึงแสดงกราฟ DW พร ้อมหุ ้นแม่
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

Watch Lists
่ ้องการติดตาม
รายการ Symbol ทีต
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

ส่วนที่ 1: กลุ่มรำยกำร Symbol ที่สนใจ







่
สร ้างกลุ่มรายการ Symbol ทีสนใจได
้สูงสุดถึง 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มรองร ับได ้ 30 Symbol
้
My Watch Lists แสดง Predefined Watch List เช่น หุ ้นทังหมดใน
SET50 , Sector Bank เป็ นต ้น
Predefined Watch Lists กลุ่ม TFEX Continuation Symbols เช่น _COI, _COQ, _CON
ไอคอน XA เมือ่ มี Corporate Action มากกว่า 1 รายการ เช่น XD และ XM ในวันเดียวกัน

กำรสร้ำง Watch List
่
1. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลังเมนู ดรอปดาวน์
ซึงอยู

รายการ Watch Lists

2. เลือก New List

้
3. จะปรากฎหน้าต่าง New Watch List ขึนมาบนหน้
าจอ
่ ้องการ แล ้วแตะปุ่ ม Save
4. พิมพ ์ชือ่ Watch List ทีต

กำรเพิ่ม Symbol ใน Watch List
้
Add Symbol จะปรากฏหน้าต่าง Add to Watch List ขึนมา
่ ้องการหรือบางส่วนของ Symbol ทีต
่ ้องการ ในช่องค ้นหา
2. พิมพ ์ Symbol ทีต
่ ้องการเพิม
่
3. แตะปุ่ ม Add ด ้านหลัง Symbol ทีต
1. แตะไอคอน

กำรแก้ไข Symbol ใน Watch List
วิธท
ี ี่ 1
่
1. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลังเมนู ดรอปดาวน์
ซึงอยู

รายการ Watch Lists

2. เลือก Edit List

่ ้องการ
จัดเรียงรายการ Symbol แตะไอคอน
ค ้างไว ้ แล ้วลากไปยังตาแหน่ งทีต
 ลบ Symbol แตะไอคอน
3. หลังจากแก ้ไขรายการ Symbol เรียบร ้อยแล ้ว แตะปุ่ ม Done


วิธท
ี ี่ 2
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)
่
้ ้ จะต ้องยกเลิกการ Sorting ก่อน
หากมีการ Sorting ทีคอลั
มน์ใดๆ จะไม่สามารถจัดลาดับ Symbol ด ้วยวิธน
ี ี ได
่ ้องการย ้ายตาแหน่ ง
1. แตะยัง Symbol ทีต
2. จะมีไอคอน ด ้านหน้า Symbol นั้น
่
่ ้องการ
3. แตะทีไอคอน
ค ้างไว ้ แล ้วลากไปยังตาแหน่ งทีต

กำรเพิ่มหรือลดคอลัมน์
่
1. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลังเมนู ดรอปดาวน์
ซึงอยู
2. เลือก Edit Columns
3. แตะเลือกคอลัมน์ทต
ี่ ้องการในหน้าต่างด ้านซ ้ายมือ
4. แตะปุ่ ม Done

รายการ Template

้ ้ใช ้ในภายหลัง ให ้แตะไอคอน
5. หากต ้องการบันทึก Template นี ไว
Template As
้
่ ม
 Save Template ใช ้สาหร ับบันทึกซาในชื
อเดิ
้
่
 Save Template As ใช ้สาหร ับบันทึกซาในชื
อใหม่

แล ้วเลือก Save Template หรือ Save

กำรสร้ำง Template ส่วนตัว
่
1. หลังจากเลือกคอลัมน์ทต
ี่ ้องการเรียบร ้อยแล ้ว (ดูวธิ ไี ด ้จากหัวข ้อการเพิมหรื
อลดคอลัมน์)
่ ่ด ้านหลังเมนู ดรอปดาวน์
ซึงอยู
3. เลือก Save Template As
่ ต
่ ้องการ แล ้วแตะปุ่ ม Save
4. พิมพ ์ชือที
2. แตะไอคอน

รายการ Template

กำรจัดเรียงข้อมูล (Sorting)


่
แตะหัวคอลัมน์ทต
ี่ ้องการ จะมีไอคอน ▼▲ แสดงด ้านหลังชือคอลั
มน์



แตะไอคอน

่
แล ้วแตะเลือกคอลัมน์ทต
ี่ ้องการจัดเรียง จะมีไอคอน ▼▲ แสดงด ้านหน้าชือคอลั
มน์

กำรเปลีย่ นรูปแบบกำรแสดงข้อมูล
่
่ ่ตาแหน่ งมุมขวาบน
เปลียนรู
ปแบบการแสดงข ้อมูลได ้โดยแตะทีปุ่่ มไอคอน ซึงอยู
ไอคอน

รายละเอียด
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Table
แสดงข ้อมูลในรูปแบบ Quote Board หรือ Heatmap
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลโควท
่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
แสดงข ้อมูลราคาของ Symbol ทีเลื

ส่วนที่ 3: กรำฟ



่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
แสดงกราฟของ Symbol ทีเลื
ขยายกราฟให ้เต็มหน้าจอ ได ้โดยดับเบิลแท็บ หรือแตะไอคอน

่ มขวาด ้านล่างของกราฟ
ทีมุ

ส่วนที่ 4: ข่ำว/ข้อมูลสถิติ/ข้อมูลพื้นฐำน
้
่ อกไว ้ในส่วนที่ 1
แสดงข่าว ข ้อมูลสถิติ และข ้อมูลพืนฐานของ
Symbol ทีเลื

Quote
่ ราคาหุ ้น หรือ สินค ้าฟิ วเจอร ์ส โดย
ข ้อมูลแบบละเอียดของ Symbol ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นดัชนี ตลาดหุ ้น อัตราแลกเปลียน
้ งเป็ น 6 ส่วน
หน้าจอนี แบ่

ส่วนที่ 1: ข้อมูลรำคำ
่ ้องการ
แสดงข ้อมูลราคาของ Symbol ทีต
แตะปุ่ ม

่ Symbol เข ้าไปใน Watch List ทีต
่ ้องการ
หากต ้องการเพิม

ส่วนที่ 2: Overview
แสดงข ้อมูลทีส่ าคัญโดยรวม ไม่ว่าจะเป็ นข ้อมูลราคา กราฟ และข่าวของ Symbol นั้นๆ
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

ส่วนที่ 3: Vol at Price
้
่ าหนด โดยสามารถระบุชว่ งเวลาทีต
่ ้องการดูข ้อมูลได ้
แสดงข ้อมูลปริมาณการซือขายของแต่
ละราคาในช่วงเวลาทีก




Summary แสดงข ้อมูล 1 วันล่าสุดเป็ นค่า Default และสามารถกาหนดจานวนได ้ตามต ้องการ (Max = 100
Days)
่ ยบกับราคา Trade ล่าสุด โดยราคาแนว
Support & Resistance แสดงแนวร ับ/แนวต ้าน 2 ระดับราคา เมือเที
่
่ ปริมาณซือขายสู
้
ร ับ/แนวต ้านทีแสดงค
านวณจากระดับราคาทีมี
งสุด
้
้
(ฟี เจอร ์นี ใช ้งานได ้สาหรับ Package เสริม Power , Aura , Plus และ Pro เท่านัน)

ส่วนที่ 4: News
่ ยวข
่
แสดงข่าวทีเกี
้องกับ Symbol นั้นๆ

ส่วนที่ 5: Highlight
แสดงข ้อมูล Highlight ของ Symbol นั้นๆ (บาง Symbol อาจจะไม่มแี ถบเมนู นี)้
่ ่ภายใต ้ SET Index
สาหร ับ SET Index จะแสดงข ้อมูล Industry และ Sector ทีอยู


่
่
เมือแตะที
รายการใดๆ
ภายใต ้ Industry จะแสดงรายการ Sector ภายใต ้ Industry นั้นๆ



่ าว่า Industry
หากต ้องการกลับมายังรายการ Industry ให ้แตะทีค
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ส่วนที่ 6: Historical Data
่ การปร ับสิทธิตา่ งๆ เรียบร ้อยแล ้ว (Adjusted Price)
แสดงข ้อมูลย ้อนหลัง 60 วันล่าสุด กรณี ทเป็
ี่ นหุ ้นสามัญ จะเป็ นข ้อมูลทีมี

Chart
่
กราฟ เทคนิ ควิเคราะห ์ พร ้อมกับฟังก ์ช ันในการวาดเส ้นแนวโน้มของ Symbol ทีสนใจ

แถบเครื่องมือ
ไอคอน

รายละเอียด
้
Add Symbol เปรียบเทียบ Chart ของ 2 Symbols ขึนไป
New เปิ ดหน้า Chart ใหม่

่ ้ Save เอาไว ้
Chart Layouts Save Layout หรือเรียกดู Layout ทีได
่ ้ Save เอาไว ้
Chart Templates Save Template หรือเรียกดู Template ทีได
D1

่ ้องการ
Time Frame เลือก Time Frame ทีต

่
ไม่วา่ จะเป็ นแบบรายนาที รายวัน รายสัปดาห ์และอืนๆ
Chart Type เลือกรูปแบบกราฟ เช่น Candlestick, Bar เป็ นต ้น
่
่ อเทคนิ ควิเคราะห ์
Add Indicators เพิมเครื
องมื

่ ญญาณซือ/ขายทางเทคนิ
้
Expert Advisor เพิมสั
ค
Cursor Type รูปแบบของกราฟเคอร ์เซอร ์
Trend Lines วาดเส ้นแนวโน้ม
Ree’s Fibonacci วาดเส ้นแนวโน้ม Fibonacci สไตล ์รี สึนามิ (บริการเสริม)

่ อก
Ruler นับจานวนแท่ง และคานวณค่า Change(%Chg) ระหว่าง 2 จุดทีเลื
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่ ้อความ
Shapes / Annotations วาดรูปทรงเรขาคณิ ต หรือ เพิมข
Sticker / Emoji ใส่รป
ู สติกเกอร ์ หรือ อีโมจิ
Multi-Chart Layout ดู Chart ได ้หลายหน้าต่างใน 1 หน้าจอ
Chart Linking ลิงค ์ข ้อมูลกราฟ
Adjust Mode แก ้ไขเส ้นแนวโน้ม
Value Cursor ซ่อน/แสดงตัวเลขค่าเทคนิ ควิเคราะห ์

Linear

Price Scale เลือกรูปแบบสเกลราคา เช่น Log, %Chg เป็ นต ้น
Share แชร ์รูปกราฟไปยังช่องทางต่างๆ
้ าข ้อมูลและรูปแบบของ Chart
Chart Setting ตังค่

กำรแสดงกรำฟหลำยๆ Symbol (Multi-Symbol Chart)
่ อสาหร ับดูกราฟหลายๆ Symbol ประกอบด ้วย
เครืองมื
เมนู

รายละเอียด

Set as Primary Symbol

กาหนดให ้เป็ น Primary Symbol

Change Chart Type

่ Chart Type
เปลียน

Add Indicator

่ Indicator
เพิม

Add Expert Advisor

่ Expert Advisor
เพิม

Bring to Front

แสดงกราฟที่ Layer บนสุด

Price Scale On

่ Price Scale เป็ นแกนซ ้าย / แกนขวา
เปลียน

Change Symbol

่ Symbol
เปลียน

Remove

ลบ Chart ทิง้

Indicator Settings

กาหนดค่า Indicator เช่น Color , Period

กำรเพิ่ม Symbol ใน Multi-Symbol Chart
่ ้องการเปรียบเทียบ
1. คลิกไอคอน
Add Symbol แล ้วพิมพ ์ Symbol ทีต
่
่
่
2. เลือกแกนราคาทีต ้องการเพิม แกนซ ้าย แกนขวา หรือ เพิมในหน้
าต่างใหม่ด ้านล่าง
่
3. กด Enter เพือเปรียบเทียบ
่
(Package Pro/Plus สามารถเพิมได
้สูงสุด 5 Symbols และ 2 Symbols สาหร ับ Package Lite)
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กำรเพิ่มเทคนิควิเครำะห์ใน Multi-Symbol Chart
่ ้องการเพิมเทคนิ
่
1. คลิกไอคอน
ด ้านหลัง Symbol ทีต
ควิเคราะห ์
่
่
่
2. เลือกแกนราคาทีต ้องการเพิม แกนซ ้าย แกนขวา หรือ เพิมในหน้
าต่างใหม่ด ้านล่าง
้
้
(ฟี เจอร ์นี ใช ้งานได ้สาหร ับ Package Pro/Plus เท่านัน)

กำรวำดเส้นแนวโน้มใน Multi-Symbol Chart
่ ้องการลากเส ้นแนวโน้ม
1. คลิกไอคอน
ของ Symbol ทีต
่
2. เลือก
Bring to Front เพือเตรียมลากเส ้นแนวโน้ม
่ ้องการลาก โดย Chart ของ Symbol ทีเลื
่ อกไว ้จะอยู่ Layer บนสุด
3. เลือกรูปแบบเส ้นแนวโน้มทีต

กำรเคลื่อนย้ำยตำแหน่ง Chart ใน Multi-Symbol Chart
่ อ่ Symbol หรือ คลิกทีเส
่ ้น Chart ทีต
่ ้องการเคลือนย
่
1. คลิกซ ้ายค ้างทีชื
้าย
่
2. ไอคอน
แสดงตาแหน่ งของ Chart ทีกาลังถูกวางในตาแหน่ งใหม่
่ ้องการ
3. ปล่อยเมา้ ส ์ไปยังตาแหน่ งทีต
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ข้อแตกต่ำงระหว่ำง Chart Layout และ Indicator Template
Layout
Symbol

●

Indicators

●

Trend Lines

●

Time Frame

●

Template
●

Chart Layouts
ประกอบด ้วยเมนู ยอ
่ ย 2 เมนู ดังนี ้
่ ้องการบันทึก Symbol, Indicators, Trend Lines และ Time Frame ของกราฟทีใช
่ ้งานอยู่
1. Save Layout ใช ้เมือต
โดยสามารถบันทึกได ้สูงสุด 10 Layouts

่ ้ทาการบันทึกเอาไว ้
2. Load Layout ใช ้สาหร ับโหลด Chart Layout ทีได

กำร Save Layout
บันทึกรายการต่างๆ ในกราฟ (Symbol, Indicators, Trend Lines, Time Frame) โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
่
่ ้องการเรียบร ้อยแล ้ว
1. หลังจากเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ และ/หรือวาดเส ้นแนวโน้มทีต
2. แตะไอคอน
Chart Layouts แล ้วเลือก
่
่
3. พิมพ ์ชือทีต ้องการ แล ้วแตะที่ Save

Save Layout

่ ม ให ้แตะทีชื
่ อ่ Layout ทีต
่ ้องการ Save ทับ แล ้วแตะที่ Save
หากต ้องการ Save ทับในชือเดิ

กำร Load Layout
1. แตะไอคอน

Chart Layouts แล ้วเลือก
่ ้องการ
2. แตะเลือก Chart Layout ทีต

Load Layout

กำรเปลีย่ นชื่อ Chart Layout
1. แตะไอคอน
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่
่ ้องการเปลียนชื
่
2. แตะทีไอคอน
ด ้านหลัง Layout ทีต
อ่
่
3. แตะที่
Rename แล ้วพิมพ ์ชือใหม่
ทต
ี่ ้องการ แล ้วแตะที่ Done

กำรลบ Chart Layout
1. แตะไอคอน
Chart Layouts แล ้วเลือก
Load Layout
่
่ ้องการลบ
2. แตะทีไอคอน
ด ้านหลัง Layout ทีต
3. แตะที่ Delete

Indicator Templates
ประกอบด ้วยเมนู ยอ
่ ย 2 เมนู ดังนี ้
่ ้องการบันทึกรายการ Indicators ของกราฟทีใช
่ ้งานอยู่ โดยสามารถบันทึกได ้สูงสุด 10
1. Save Template ใช ้เมือต
Templates
่ ้ทาการบันทึกเอาไว ้
2. Load Template ใช ้สาหร ับโหลด Indicator Template ทีได

กำร Save Template
่ ้งานอยู่ โดยมีขนตอน
้ั
บันทึกรายการ Indicators ของกราฟทีใช
ดังนี ้
่
่ ้องการเรียบร ้อยแล ้ว
1. หลังจากเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ทีต
2. แตะไอคอน
Indicator Templates แล ้วเลือก
่ ต
่ ้องการ แล ้วแตะที่ Save
3. พิมพ ์ชือที



Save Template

้ กครงที
้ั เปิ
่ ดกราฟ
Set as startup template หากต ้องการใช ้ Template นี ทุ
่ ม ให ้แตะทีชื
่ อ่ Template ทีต
่ ้องการ Save ทับ แล ้วแตะที่ Save
หากต ้องการ Save ทับในชือเดิ
เลือก

กำร Load Template
1. แตะไอคอน

Indicator Template แล ้วเลือก
่ ้องการ
2. แตะเลือก Indicator Template ทีต

Load Template

กำรเปลีย่ นชื่อ Indicator Template
1. แตะไอคอน
Indicator Template แล ้วเลือก
Load Template
่
่
่
่
2. แตะทีไอคอน ด ้านหลัง Template ทีต ้องการเปลียนชือ
่
3. แตะที่
Rename แล ้วพิมพ ์ชือใหม่
ทต
ี่ ้องการ แล ้วแตะที่ Done

กำรลบ Indicator Template
1. แตะไอคอน
Indicator Template แล ้วเลือก
่
่ ้องการลบ
2. แตะทีไอคอน ด ้านหลัง Template ทีต
3. แตะที่ Delete

Load Template

กำรเปลีย่ น Startup Template
1. แตะไอคอน
Indicator Template แล ้วเลือก
Load Template
่
่ ้องการใช ้เป็ น Startup Template
2. แตะทีไอคอน
ด ้านหลัง Template ทีต
่
3. แตะที
Set as Startup

ThaiQuest Limited

02 651 4747 ext. 777

helpdesk@thaiquest.com

Page 24

คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)
4. หาก Template นั้น ถูกใช ้เป็ น Startup จะมีไอคอนรูป

่
ด ้านหลัง และในเมนู จะเปลียนเป็
นคาว่า Unset Startup

กำรเพิ่มเทคนิควิเครำะห์
่
้
1. แตะไอคอน
Add Indicators จะปรากฎหน้าต่างแสดงรายชือเทคนิ
ควิเคราะห ์ขึนมาบนหน้
าจอ
่
้
้
่
่
้
2. เลือนนิ วขึนหรือลง เพือดูรายชือ Indicator ทังหมด
่
่ ้องการ เช่น Ichimoku Kinko Hyo
3. แตะทีเทคนิ
ควิเคราะห ์ทีต

กำรเพิ่มสัญญำณเทคนิควิเครำะห์ (สัญญำณซื้อ/ขำย)
้ ของกราฟราคาให
่
่
1. แตะบนพืนที
้ปรากฎกรอบสีส ้มล ้อมรอบ เพือให
้กรอบกราฟนั้นแอคทีฟ (Active)
2. แตะไอคอน

Expert Advisor
่ ้องการ
3. เลือกสัญญาณเทคนิ ควิเคราะห ์ทีต

กำรเพิ่มเทคนิควิเครำะห์ซ้อนทับบนเทคนิควิเครำะห์
่
่ อยู่บนหน้าต่างย่อย มีขนตอน
้ั
หากต ้องการเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ซ ้อนทับไปบนเทคนิ ควิเคราะห ์ทีมี
ดังนี ้
่ Moving Average บน Volume
ตัวอย่างเช่น ต ้องการเพิม
่ อกเป็ นแอคทีฟวินโดว ์ จะมีกรอบสีส ้มล ้อมรอบ
1. แตะยังหน้าต่างย่อยของ Volume เพือเลื
2. แตะไอคอน

่ ้องการพลอตบน Volume เช่น Moving Average
Add Indicators แล ้วเลือก Indicator ทีต

กำรแก้ไขพำรำมิเตอร์ของเทคนิควิเครำะห์
่
่
หลังจากเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์เข ้าไปแล ้ว สามารถปร ับเปลียนค่
าพารามิเตอร ์ต่างๆ ได ้โดยมีวธิ ก
ี าร ดังนี ้
่
่ ้องการ
1. แตะทีปุ่่ มชือของเทคนิ
ควิเคราะห ์ทีต

เช่น ADXDI
่
้
2. จะปรากฎหน้าต่าง Properties ของเทคนิ ควิเคราะห ์ทีเลือกไว ้ขึนมาบนหน้
าจอ
่
3. เปลียนค่าพารามิเตอร ์ตามต ้องการ

4. แตะปุ่ ม Update
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กำรลบเทคนิควิเครำะห์


่ ใ่ นหน้าต่างเดียวกับกราฟราคา ให ้แตะไอคอน
สาหร ับเทคนิ ควิเคราะห ์ทีอยู
่
่ ้องการลบ
ข ้างชือเทคนิ
ควิเคราะห ์ทีต



่ ใ่ นหน้าต่างย่อย ให ้แตะทีไอคอน
่
สาหร ับเทคนิ ควิเคราะห ์ทีอยู
้
หน้าต่างนันๆ

่
เพือลบ

กำรปรับขนำดหน้ำต่ำงย่อย
่ ้นแบ่งหน้าต่างย่อยค ้างไว ้
1. แตะทีเส
2. จะมีไอคอน
ปรากฏบนหน้าจอ
้
้
่
่ ้องการ
3. ลากนิ วขึนหรือลงเพือปร
ับขนาดตามทีต
่
่ ้องการแล ้ว ให ้ยกนิ วขึ
้ น้
4. เมือได
้ขนาดตามทีต

แถบเครื่องมือของหน้ำต่ำงย่อย
ไอคอน

รายละเอียด
่
เลือนหน้
าต่างย่อยลงมา
่
้
เลือนหน้
าต่างย่อยขึนไป
ขยายหน้าต่างย่อยให ้เต็มหน้าจอ
ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
ปิ ดหน้าต่างย่อย

รูปแบบเคอร์เซอร์
ไอคอน

รายละเอียด
No Cursor ไม่มเี คอร ์เซอร ์

่ ทงเส
้ั ้นแนวตังและเส
้
Cross Hair เคอร ์เซอร ์แบบทีมี
้นแนวนอน
Vertical เคอร ์เซอร ์แบบเส ้นแนวตัง้
Horizontal เคอร ์เซอร ์แบบเส ้นแนวนอน

กำรปรับสเกลเวลำจำกปุ่มไอคอน
ไอคอน

รายละเอียด

ไอคอน

่
เลือนกราฟไปทางซ
้าย

รายละเอียด

บีบแกนเวลา

ขยายแกนเวลา
่
เลือนกราฟไปทางขวา

รีเซ็ทสเกล

่
เลือนไปดู
ข ้อมูลล่าสุด

กำรเพิ่มเทคนิควิเครำะห์เข้ำไปใน Favorites
่ ้บ่อยๆ ด ้วยการจัดเก็บเข ้าไปใน Favorites
เข ้าถึงเทคนิ ควิเคราะห ์ทีใช
่
1. แตะทีไอคอน

่ ้องการเพิมเข
่
หน้า Indicator ทีต
้าไปใน Favorites
่
่ อกไว ้จะอยู่ในแถบ Favorites
2. ไอคอนจะเปลียนเป็
นสีส ้ม
และ Indicator ทีเลื
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กำรลบเทคนิควิเครำะห์ออกจำก Favorites
่
1. แตะทีไอคอน

่ ้องการลบออกจาก Favorites
หน้า Indicator ทีต

่
2. ไอคอนจะเปลียนเป็
นสีเทา

รูปแบบเส้นแนวโน้ม
่
แตะทีไอคอน

Trend Lines จะปรากฎหน้าต่าง Drawing Tools สาหร ับเลือกรูปแบบของเส ้นแนวโน้ม

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบอิสระ
่
1. แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
Trend Line
่
่
2. แตะทีจุดเริมต ้นของเส ้นแนวโน้มค ้างไว ้

้
้ ดของเส ้นแนวโน้ม แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
3. ลากนิ วไปยั
งจุดสินสุ
ไอคอน

รายละเอียด
ลบเส ้นแนวโน้ม
่
เปิ ดหน้า Edit Line เพือปร
ับสี ความหนา ยืด/หดเส ้นแนวโน้ม

่
4. แตะทีไอคอน

่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้นแนวโน้ม
บนแถบเครืองมื

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Horizontal Line
่
1. แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
Horizontal Line
่ ้องการวาดเส ้นแนวโน้มแบบแนวนอน แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
2. แตะยังจุดทีต
้
3. เส ้นแนวโน้มจะถูกวาดขึนมา
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้นแนวโน้ม
4. แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Channel Lines
่
1. แตะทีไอคอน

แล ้วเลือก Channel Lines
้ น้ (ดูการวาดเส ้นแนวโน้มแบบ
2. ลากเส ้นแนวโน้มเส ้นแรก แล ้วยกนิ วขึ
อิสระ)
้ งจุดทีต
่ ้องการให ้เป็ นเส ้นคู่ขนาน แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
3. แตะนิ วยั
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของ
4. แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื
วาดเส ้นแนวโน้ม
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Speed Lines
่
1. แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
Speed Lines
่
่
2. แตะทีจุดเริมต ้น (จุด A) ค ้างไว ้

้
้ ด (จุด B) แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
3. ลากนิ วไปยั
งจุดสินสุ
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้นแนวโน้ม
4. แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Andrews’ Pitchfork
่
1. แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
Andrews’ Pitchfork
่ ดเริมต
่ ้น (จุด A) ค ้างไว ้
2. แตะทีจุ
้
้ ด (จุด B) แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
3. ลากนิ วไปยั
งจุดสินสุ
้ จุ่ ด C แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
4. แตะนิ วที
่
5. แตะทีไอคอน

่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาด
บนแถบเครืองมื

เส ้นแนวโน้ม

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Andrews’ Pitchfork (Fibo Level)
1.
2.
3.
4.
5.

่
แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
่ ้น (จุด A) ค ้างไว ้
แตะทีจุ่ ดเริมต

Andrews’ Pitchfork

้
้ ด (จุด B) แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
ลากนิ วไปยั
งจุดสินสุ
้ จุ่ ด C แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
แตะนิ วที
่
แตะทีไอคอน

่ อ หากต ้องการออกจากโหมด
บนแถบเครืองมื

ของวาดเส ้นแนวโน้ม
้ ้งานได ้สาหรับ Package เสริม Power , Aura , Plus และ Pro เท่านัน)
้
(ฟี เจอร ์นี ใช

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements คือ การหาจุดแนวร ับและแนวต ้านเส ้นขนานแบบ
่
แนวนอน เพือหาราคาเป้
าหมาย โดยใช ้ตัวเลข Fibonacci number เป็ น

เป้ าหมายในแต่ละระดับ
่
1. แตะทีไอคอน

แล ้วเลือก

Fibonacci
่ ด (จุด B) ของช่วงราคา
2. กาหนดจุดสู งสุด (จุด A) และจุดตาสุ
่ ดสู งสุด (จุด A) แล ้วลากนิ วไปยั
้
่ ด (จุด B)
3. แตะทีจุ
งจุดตาสุ
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาด
4. แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื

เส ้นแนวโน้ม

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Auto Fibonacci Retracements
Auto Fibonacci Retracements คือ การลากเส ้น Fibonacci
Retracements แบบอัตโิ นมัติ โดยคานวณจากราคาสูงสุดและราคาต่าสุด
่ อยู่
ของ Symbol ทีดู
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)
1. คลิกไอคอน
แล ้วเลือก
Auto Fibonacci Retracements
่ Symbol จะวาดเส ้นใหม่ให ้อัตโิ นมัติ
2. หากเปลียน
่ Time Frame และช่วงเวลาในการดูกราฟ
3. หากเปลียน
จะวาดเส ้นใหม่ให ้อัตโิ นมัติ
้ ้งานได ้สาหรับ Package เสริม Power , Aura และ Pro เท่านัน)
้
(ฟี เจอร ์นี ใช

กำรวำดเส้นแนวโน้มแบบ Fibonacci Channel
Fibonacci Channel คือ การหาจุดแนวร ับและแนวต ้านเส ้นขนานแบบ
่
แนวเฉี ยง เพือหาราคาเป้
าหมาย โดยใช ้ตัวเลข Fibonacci number
เป็ นเป้ าหมายในแต่ละระดับ
่
1. แตะทีไอคอน
แล ้วเลือก
Fibonacci Channel
2.

่ ด 2 จุด (จุด A,B) และจุดสู งสุด (จุด C) ของช่วงราคา
กาหนดจุดตาสุ

3.

้
แตะทีจุ่ ด A ค ้างไว ้ ลากนิ วไปยั
งจุด B และแตะทีจุ่ ด C แล ้วปล่อยนิ ว้
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้น
แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื

4.

แนวโน้ม
้ ้งานได ้สาหรับ Package เสริม Power , Aura , Plus และ Pro เท่านัน)
้
(ฟี เจอร ์นี ใช

กำรปรับแต่งเส้นแนวโน้ม
่
่ ้น/จุดสินสุ
้ ดของเส ้นแนวโน้มทีวาดเสร็
่
้ั
สามารถเปลียนสี
ความหนา ขยายหรือหดจุดเริมต
จแล ้วได ้ โดยมีขนตอน
ดังนี ้
่
1. หลังจากวาดเส ้นแนวโน้มเสร็จแล ้ว ให ้แตะทีไอคอน
Edit Line

้
2. จะปรากฎหน้าต่าง Trend Line ขึนมาบนหน้
าจอ
่
3. ทาการเปลียนแปลงตามต
้องการ
4. แตะปุ่ ม Submit

กำรเปลี่ยนจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดเส้นแนวโน้ม
่
่ ้น/จุดสินสุ
้ ดของเส ้นแนวโน้มทีวาดเสร็
่
้ั
สามารถเปลียนจุ
ดเริมต
จแล ้วได ้ โดยมีขนตอน
ดังนี ้
่ ้าสู่ Edit Mode ไอคอนจะเปลียนเป็
่
1. แตะไอคอน
เพือเข
นสีส ้ม
่ ้นแนวโน้มทีต
่ ้องการเปลียนแปลง
่
่ อกไว ้
2. แตะทีเส
จะมีจด
ุ วงกลมบนเส ้นแนวโน้มทีเลื
่ ยนแปลงได
่
3. ตาแหน่ งทีเปลี
้จะมีจด
ุ วงกลมแสดงอยู่
่ ้องการ แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
4. แตะยังจุดวงกลมค ้างไว ้ แล ้วลากไปยังตาแหน่ งทีต
่
5. แตะทีไอคอน

่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้นแนวโน้ม
บนแถบเครืองมื

ตัวอย่าง: Channel Lines
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

ตัวอย่าง: Fibonacci Retracements

กำรย้ำยเส้นแนวโน้ม
่ ้าสู่ Edit Mode ไอคอนจะเปลียนเป็
่
1. แตะไอคอน
เพือเข
นสีส ้ม
่
่
2. แตะทีเส ้นแนวโน้มทีต ้องการย ้าย บริเวณใดก็ได ้ ยกเว ้นจุดวงกลม

่ ้องการ แล ้วยกนิ วขึ
้ น้
3. ลากไปยังตาแหน่ งทีต
่
่ อ หากต ้องการออกจากโหมดของวาดเส ้นแนวโน้ม
4. แตะทีไอคอน
บนแถบเครืองมื

กำรบันทึกเส้นแนวโน้มเป็นค่ำเริ่มต้น
่ ้องการบันทึกเป็ นค่าเริมต
่ ้น
1. คลิกไอคอน
และกาหนดค่าทีต
2. กดปุ่ ม Save as Default
้ า คลิก Reset
3. หากต ้องการล ้างการตังค่
้
้
(ฟี เจอร ์นี ใช ้งานได ้สาหรับ Package เสริม Power , Aura , Plus และ Pro เท่านัน)

กำรลบเส้นแนวโน้ม
่ ้าสู่ Edit Mode ไอคอนจะเปลียนเป็
่
1. แตะไอคอน
เพือเข
นสีส ้ม
่ ้นแนวโน้มทีต
่ ้องการลบ จะมีจด
่ อกไว ้
2. แตะทีเส
ุ วงกลมบนเส ้นแนวโน้มทีเลื
3. แตะไอคอน

่ อกไว ้จะถูกลบทิงไป
้
4. เส ้นแนวโน้มทีเลื

กำรลบเส้นแนวโน้มทั้งหมด
1. แตะไอคอน

่ ้าสู่ Edit Mode ไอคอนจะเปลียนเป็
่
เพือเข
นสีส ้ม

2. แตะไอคอน

ข ้างคาว่า
้
้
3. เส ้นแนวโน้มทังหมดจะถูกลบทิงไป
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

Multi-Chart Layout
เมนู สาหร ับดู Chart ได ้หลายหน้าต่างใน 1 หน้าจอ
1. คลิ ก ไอคอน
Multi-Chart Layout
่
2. เลือกรูปแบบทีต ้องการจากเมนู

่ อกแบบทีแสดง
่
่ อโดยอัตโนมัติ
1. เมือเลื
Chart หลายหน้าต่าง โปรแกรมจะ Copy Symbol อันแรกไปไว ้ในหน้าต่างทีเหลื

่ ้สาหร ับ Maximize หน้าต่าง Chart
2. หน้าต่างที่ Active จะมีกรอบสีส ้มและมีไอคอน
อยู่ตรงมุมขวาบน เพือไว
่ Symbol ของแต่ละ Chart ให ้คลิกเลือกหน้าต่างทีต
่ ้องการ พิมพ ์ Symbol และกดปุ่ ม Enter หรือเลือก
3. การเปลียน
Symbol จากเมนู Drop Down

แถบเครื่องมือ Chart Linking
1. คลิกไอคอน

่ ้าโหมด Chart Linking (ถ ้าดู Chart หน้าต่างเดียว ไอคอน Chart Linking จะไม่ทางาน)
เพือเข

่ อจะเปลียนแถบเครื
่
่ อดังภาพ
2. เมือเข ้าโหมด Chart Linking แล ้ว แถบเครืองมื
องมื
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

รูปแบบ

รายละเอียด

่
ไม่ Save การเปลียนแปลงและออกจากโหมด
Chart Linking
่
Save การเปลียนแปลง
และออกจากโหมด Chart Linking

Cancel
OK

่
่
(Package Pro/Aura สามารถเพิมได
้สูงสุด 8 Window , Plus/Power สามารถเพิมได
้สูงสุด 4 Window และ 2 Window สาหรับ
Package Lite)

กำรเพิ่ม Symbol Linking
1. คลิกไอคอน
2. คลิกไอคอน

3. คลิกไอคอน

ThaiQuest Limited

่ ้องการ
Multi-Chart Layout และเลือกจานวนทีต
่
่ อ Chart Linking
Chart Linking แถบเมนู จะเปลียนเป็
นแถบเครืองมื

Symbol Linking เลือกรูปแบบสีการ Link จาก Drop Down Menu
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)
่ ้องการ link ข ้อมูลเข ้าด ้วยกัน
4. คลิกเลือก Chart Window ทีต

่
5. หลังจากทา Chart Linking เรียบร ้อยแล ้ว คลิกปุ่ ม OK เพือออกจากโหมด
Chart Linking

กำรลบ Symbol Linking
1. เข ้าโหมด Chart Linking จากนั้นคลิกไอคอน

่ ่ใน Chart Window จะมี Pop-up ดังภาพ
ทีอยู

่ Unlink Chart Window ทีเลื
่ อก
2. คลิกไอคอน Unlink เพือ
้
คลิกไอคอน Unlink Group
เพือ่ Unlink ทังหมดทุ
ก Window

กำรเพิ่ม Interval Linking
่ Symbol Linking แต่ให ้เลือกกลุ่มสีจากเมนู Drop Down
รูปแบบการทางานจะเหมือนกับ การเพิม

กำรลบ Interval Linking
รูปแบบการทางานจะเหมือนกับ การลบ Symbol Linking แต่ให ้คลิกไอคอน

กำร Save Chart Layout
Chart Layout จะ Save จานวนหน้าต่าง Chart และการทา Symbol Linking / Interval Linking ให ้ด ้วย
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

กำรเปลี่ยนสเกลรำคำ
่ ้องการในเมนู
คลิกไอคอน Linear แล ้วเลือกรูปแบบสเกลราคาทีต
รูปแบบ
Linear
Log

%

รายละเอียด
สเกลราคาแบบลิเนี ยร ์ ความห่างของช่วงราคาจะเท่ากัน (หรือคิดแบบ Change)
เช่น 300, 400, 500 จะห่างกันเท่ากับช่วงละ 100 บาท
สเกลราคาแบบล็อก คิดความห่างของช่วงราคาแบบ %Chg
่
เช่น ราคาหุ ้นวิงจาก
300 บาท ไป 400 บาท คิดเป็ น 33%
่
ในขณะทีจาก
400 บาท ไป 500 บาท คิดเป็ น 25%
สเกลราคาแบบ % จะคานวณ %Chg ของราคาในแต่ละแท่งโดยเปรียบเทียบกับ
่ นวันซ ้ายสุดของแท่งกราฟบนหน้าจอเสมอ
วันฐานซึงเป็

กำรตั้งค่ำ Chart Settings
้ าข ้อมูลและรูปแบบของ Chart ตามต ้องการในเมนู
ปร ับการตังค่
เมนู

รายละเอียด

Display Grid Lines
Include Data Outside
Market Hours
Keep Non-Primary Symbol
Reset to Default Chart
Settings

แสดง/ซ่อน เส ้น Grid Line
แสดง/ซ่อน ราคา Settlement ใน
กราฟรายนาทีเฉพาะ TFEX เท่านั้น
่
ปิ ดการเปรียบเทียบกราฟบนฟังก ์ช ันอืน
่ ้น
รีเซ็ตเป็ นค่าเริมต

Fund Flow
้
้
ข ้อมูลสรุปข ้อมูลการซือแยกตามกลุ
่มนักลงทุนใน SET / TFEX ได ้ทังแบบ
Daily / MTD / YTD
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คู่มือ Aspen Mobile (สำหรับ iPad / แท็บเล็ต Android)

NVDR
่ ้องการดูได ้
ข ้อมูล NVDR Ranking 50 อันดับ ตามค่า Net Value / Net Volume และเลือกช่วงเวลาทีต

Chart จะ Load Indicator ที่ NVDR โดยอัตโนมัติ
่ Indicator “NVDR Value ('000 Baht)”
 Sort by Value เพิม
่ Indicator “NVDR Volume ('000 Shares)”
 Sort by Volume เพิม

Financials
้
แสดงข ้อมูลงบการเงินแบบย่อและอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) โดยสามารถดูข ้อมูลทังในรู
ปแบบกราฟและตา

ราง
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ตัวเลือก

รายละเอียด

Year

ข ้อมูลงบการเงินรายปี

Quarter

ข ้อมูลงบการเงินรายไตรมาส
 YoY เปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า
 QoQ เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

่
เปลียนรู
ปแบบการแสดงข ้อมูลเป็ นแบบตาราง
่
เปลียนรู
ปแบบการแสดงข ้อมูลเป็ นแบบกราฟ
Show Interim Statement

แสดง/ซ่อนงบการเงินระหว่างกาล

Alerts
้ อนผ่านระบบแจ ้งเตือนของแอปพลิเคช ัน (Push Notification) ในแถบด ้านล่างของหน้าจอแบ่งออกเป็ น 2 เมนู
การตังเตื

้ อนโดยระบุ Symbol ทีต
่ ้องการ
ตังเตื

้ อนสรุปภาวะตลาด / ผลลัพธ ์ Market Screener
ตังเตื

่
Price Alert เงือนไขทางราคา

Market Summary

่
Auto Price Alert เงือนไขทางราคาแบบ
Auto

My DW: Expiring List

Technical Signal สัญญาณเทคนิ ควิเคราะห ์

Market Screener Alert Time

Financial Report การเผยแพร่งบการเงิน
Dividend Payment ประกาศจ่ายเงินปันผล
News / Research ข่าวหรือบทวิเคราะห ์

กำรตั้งเตือนแบบระบุ Symbol
กำรเพิ่มเงือ่ นไขตั้งเตือนแบบระบุ Symbol
่
1. แตะทีไอคอน
Symbols ในแถบเมนู ด ้านล่าง
่
้
2. แตะปุ่ ม
ทีมุมขวาบน จะปรากฎหน้าต่าง Alert Details ขึนมาบนหน้
าจอ
่
3. พิมพ ์ Symbol ทีต ้องการ
้ อนใด โดยแตะทีไอคอน
่
4. แตะเลือกว่าต ้องการเปิ ด / ปิ ดรูปแบบการตังเตื
่
่
้ อน
5. แตะทีไอคอน
จะบอกรายละเอียดเงือนไขตั
งเตื
้ อนเงือนไขทางด
่
้ั
6. การตังเตื
้านราคา (Price Alert) มีขนตอน
ดังนี ้

่ าหนดราคา (ตังได
้ ้สูงสุง 5 เงือนไขราคา/
่
1) แตะที่ Set Price Alert เพือก
Symbol)
่
่ ้องการ
2) แตะเลือกเงือนไขที
ต
่ อง Value เพือเปลี
่
่
3) แตะทีช่
ยนแปลงค่
าตัวเลขตามต ้องการ
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่ ้องการให ้แสดงเวลาแจ ้งเตือน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได ้)
4) พิมพ ์ข ้อความทีต
่ อนไข
่
5) หากต ้องการเพิมเงื
แตะไอคอน

่ าหนดเงือนราคาครบแล
่
่ มขวาบน
6) เมือก
้ว แตะปุ่ ม Done ทีมุ
่ มขวาบน
7. แตะปุ่ ม Save ทีมุ

กำรแก้ไขเงื่อนไขตั้งเตือนแบบระบุ Symbol
่
่ ้องการแก ้ไข จะปรากฎหน้าต่าง Alert Details ขึนมาบนหน้
้
1. แตะเลือกเงือนไขที
ต
าจอ
่
่
2. เปลียนแปลงเงือนไขตามต ้องการ
่ มขวาบน
3. แตะปุ่ ม Save ทีมุ

กำรลบเงื่อนไขตัง้ เตือนแบบระบุ Symbol
่ มซ ้ายบน จะปรากฎหน้าต่าง Delete Alert List ขึนมาบนหน้
้
1. แตะปุ่ ม Delete ทีมุ
าจอ
่
่
่ ้องการลบ
2. แตะให ้มีเครืองหมาย
หน้าเงือนไขที
ต

่ ้านล่างของหน้าจอ จะปรากฎหน้าต่างป๊ อปอัพขึนมา
้
3. แตะปุ่ ม Delete ทีด

กำรตั้งเตือนสรุปภำวะตลำด
่
1. แตะทีไอคอน
Markets ในแถบเมนู ด ้านล่าง
้ อนใด โดยแตะทีไอคอน
่
2. แตะเลือกว่าต ้องการเปิ ด / ปิ ดรูปแบบการตังเตื

กำรดูข้อมูลกำรแจ้งเตือน
่ ยกดูข ้อมูลการแจ ้งเตือนทีได
่ ้ร ับทังหมด
้
เพือเรี
โดยจะเก็บข ้อมูลย ้อนหลัง 7 วัน



แตะไอคอน



สามารถใช ้ตัวกรอง

ThaiQuest Limited

่
่ ้องการเรียกดูได ้
เพือกรองประเภทของการแจ
้งเตือนทีต
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Market Screener
่
่ ้องการ ไม่ว่าจะเป็ นเงือนไขส
่
่
่ เงือนไขให
่
ค ้นหาหุ ้นตามเงือนไขที
ต
าเร็จรูป หรือเงือนไขส่
วนตัว ซึงมี
้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่
่
้
ว่าจะเป็ นเงือนไขทางด ้านราคา ข ้อมูลพืนฐาน หรือ เทคนิ ควิเคราะห ์
้ ปเดตวันละ 7 ครงั้ ในเวลา 11:25 / 13:15 / 15:55 / 18:30 / 19:10 / 21:10 / 23:10 น.
ข ้อมูลในฟังก ์ช ันนี จะอั

Premium Screener
่ ดสัญญาณ
อัปเดตข ้อมูลทุก 15 นาที และกาหนดจานวน Bar ที่ เพิงเกิ
่
่ การกาหนดจานวน Bar ที่ เพิงเกิ
่ ด สัญญาณได ้โดยจะมีคาว่า “in last
1. เงือนไขหมวด
Technical Analysis เพิม
่ นมา
้
(bars)” เพิมขึ

่
่
2. เพิมความถี
ในการอั
ปเดตข ้อมูล Technical Analysis ทุกๆ 15-20 นาที โดยจะต ้องรอให ้ Bar 15 นาทีจบ แท่งก่อน
่
ความถี เดิมอัปเดตข ้อมูลตามเวลาทีกาหนดไว ้โดยมี 7 รอบต่อวัน
้
(*สาหรับผูใ้ ช ้งาน Package Aura และ Pro เท่านัน*)
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ส่วนประกอบของหน้ำจอ
้ งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
หน้าจอนี แบ่

ส่วนที่ 1: รำยชื่อ Screener / ผลลัพธ์ของ Screener
้ แถบด ้านล่างสาหร ับเลือก Screener ทีต
่ ้องการ โดยไอคอนที่ Active จะเปลียนเป็
่
ในหน้าจอนี จะมี
นสีส ้ม
ไอคอน

รายละเอียด

่
เงือนไขส
าเร็จรูป
่
่ ้างเอง
เงือนไขส่
วนตัวทีสร
่
่ มไว
่
เงือนไขที
เพิ
้ในรายการโปรด
่
่ งเตื
้ อน
เงือนไขที
ตั
่ อกไว ้ จะแสดงในหน้าต่างนี ้
ผลลัพธ ์ของ Screener ทีเลื

ส่วนที่ 2: กรำฟ
่ อกไว ้ในหน้าต่างผลลัพธ ์ของ Screener โดยสามารถเพิมเทคนิ
่
แสดงกราฟของ Symbol ทีเลื
ควิเคราะห ์หรือวาดเส ้นแนว
โน้มได ้ตามต ้องการ

Predefined Screener
่ ยมไว ้ให ้เลือกใช ้ โดยสามารถปร ับเปลียนเงื
่
่
Predefined Screener เป็ น Screener สาเร็จรูปทีเตรี
อนไข
แล ้วบันทึกเป็ น
Screener ส่วนตัวไว ้ใน My Screener ได ้

่
ตรงแถบด ้านล่างของหน้าจอ ปุ่ มไอคอนจะเปลียนเป็
นสีส ้ม
่ ้องการดูผลลัพธ ์ เช่น Short Term
2. แตะเลือก Screener ทีต
3. ผลลัพธ ์จะปรากฎในหน้าจอนี ้
1. แตะยังไอคอน

My Screener
่ ้างและบันทึกเก็บเอาไว ้ โดยสามารถสร ้างได ้สูงสุดถึง 30 Screener
My Screener เป็ น Screener ส่วนตัวทีสร
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กำรเพิ่ม My Screener
่
1. แตะยังไอคอน
ตรงแถบด ้านล่างของหน้าจอ ปุ่ มไอคอนจะเปลียนเป็
นสีส ้ม
่ มขวาบน จะปรากฎหน้าต่าง New Screener ขึนมาบนหน้
้
2. แตะปุ่ ม
ทีมุ
าจอ
่ ้องการ แล ้วแตะปุ่ ม Save เช่น Demo1
3. พิมพ ์ชือ่ Screener ทีต
่ อนไข
่
4. จะเข ้าสู่หน้าจอสาหร ับเพิมเงื
่ มเงื
่ อนไข
่
5. แตะปุ่ ม
เพือเพิ
่ มเงื
่ อนไขจนครบแล
่
6. เมือเพิ
้ว แตะปุ่ ม Done

่
7. กาหนดค่าของแต่ละเงือนไขตามความต
้องการ
8. เลือกรูปแบบการจัดเรียงข ้อมูลได ้จาก Sort by และ Sort Descending
่ ่ในแถบด ้านล่างของหน้าจอ เพือบั
่ นทึก My Screener นี ้
9. แตะปุ่ ม Save ซึงอยู

่ ้นหาหุ ้นตามเงือนไขที
่
่ าหนดเอาไว ้
10. แตะปุ่ ม Run Screen เพือค
ก

กำรลบเงื่อนไขใน My Screener
่ ้องการลบเงือนไข
่
1. แตะยัง My Screener ทีต
เช่น Demo1
่ ่มุมซ ้ายบน
2. แตะปุ่ ม
ทีอยู
่ มขวาบน
3. แตะปุ่ ม Delete ทีมุ
่
่
่ ้องการลบ
4. แตะให ้มีเครืองหมาย
หน้าเงือนไขที
ต

่
5. แตะปุ่ ม Delete ทีแถบด
้านล่างของหน้าจอ
่
่ นทึกการเปลียนแปลง
่
6. แตะปุ่ ม Save ซึงอยู่ในแถบด ้านล่างของหน้าจอ เพือบั

กำรเปลีย่ นชื่อ My Screener
่
1. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการเปลียนชื
่
ซึงอยู
อ่

่
2. แตะทีไอคอน

Rename

่
3. ในหน้า Rename พิมพ ์ชือใหม่
ทต
ี่ ้องการ แล ้วแตะปุ่ ม Done

กำรลบ My Screener
่
1. แตะทีไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการลบ
ซึงอยู
Delete

Favorites (รำยกำรโปรด)
้
่ ้เพิมเข
่
่
รายการโปรดจะแสดงรายชือ่ Screener ทังหมดที
ได
้าไปใน Favorites เพือความสะดวกรวดเร็
วในการใช ้งาน
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กำรเพิ่ม Screener ไว้ใน Favorites
่
1. แตะทีไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน
3. จะมีไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการเพิมไว
่
ซึงอยู
้ใน Favorites
Favorite
่ มไว
่ ้ในรายการโปรด (Favorites)
อยู่ด ้านหน้าของ Screener ทีเพิ

กำรลบ Screener ออกจำก Favorites
่
1. แตะทีไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการลบออกจาก Favorites
ซึงอยู
Unfavorite
่ ่ด ้านหน้าของ Screener จะหายไป
ซึงอยู

3. ไอคอน

กำรตั้งเตือน (Alerts)
่ งเตื
้ อนไว ้มีข ้อมูลใหม่เข ้ามา
ร ับการแจ ้งเตือนผ่านระบบ Push Notification เมือ่ Market Screener ทีตั

กำรตั้งเตือน Market Screener
่
1. แตะทีไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน
3. จะมีไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการร ับการแจ ้งเตือน
ซึงอยู
Set Alert

่ งเตื
้ อนเอาไว ้
อยู่ด ้านหลังของ Screener ทีตั

กำรยกเลิกกำรตั้งเตือน Market Screener
่
1. แตะทีไอคอน
่
2. แตะทีไอคอน
3. ไอคอน

่ ่ด ้านหลัง Screener ทีต
่ ้องการยกเลิกการแจ ้งเตือน
ซึงอยู
Remove Alert

่ ่ด ้านหลังของ Screener จะหายไป
ทีอยู
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กำรเรียกดูรำยกำร Market Screener ที่ตงั้ เตือน
่ งเตื
้ อนไว ้ทังหมดได
้
่
เรียกดูรายการ Market Screener ทีตั
้ โดยแตะทีไอคอน
Alerts ตรงแถบด ้านล่าง

หน้ำผลลัพธ์ (Screen Results)

เมนู

รายละเอียด

View Quote

่ อกไว ้
เรียกดู Chart ของ Symbol ทีเลื
่ อกไว ้
เรียกดู Quote ของ Symbol ทีเลื

+Watch List

่ Symbol เข ้าไปใน Watch Lists
เพิม

View Chart

กำรจัดเรียงข้อมูล
1. แตะยังหัวคอลัมน์ทต
ี่ ้องการจัดเรียง

2. จะปรากฎไอคอน / บนหัวคอลัมน์ทจั
ี่ ดเรียงอยู่
้ั ่ 1 จะเรียงจากน้อยไปมาก ()
 แตะครงที



้ั ่ 2 จะเรียงจากมากไปน้อย ()
แตะครงที
้ั ่ 3 จะยกเลิกการจัดเรียงข ้อมูล
แตะครงที

กำรแสดง/ซ่อนคอลัมน์
่
1. แตะทีไอคอน

้
Settings จะปรากฎหน้าจอ Customize Columns ขึนมา

่
2. แตะให ้มีเครืองหมาย
หน้าคอลัมน์ทต
ี่ ้องการให ้แสดง
่
3. แตะปุ่ ม Done เพือออกจากหน้
านี ้

กำรจัดลำดับคอลัมน์
่
1. แตะทีไอคอน

้
Settings จะปรากฎหน้าจอ Customize Columns ขึนมา

่
2. แตะทีไอคอน

่ ้องการ
ค ้างไว ้ แล ้วลากไปยังตาแหน่ งทีต
่
3. แตะปุ่ ม Done เพือออกจากหน้
านี ้
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Calendar
ปฏิทน
ิ ข ้อมูลสิทธิประโยชน์ (Ex-Calendar) ของหลักทร ัพย ์

ไอคอน

รายละเอียด
กรองข ้อมูลตาม Symbol ใน Watch Lists และ/หรือ ประเภทสิทธิประโยชน์
่ ้องการ
ค ้นหาสิทธิประโยชน์โดยระบุ Symbol ทีต

Settings
้ าต่างๆ ของแอพพลิเคช ัน เช่น หน้า Startup, ขนาดตัวอักษรในหน้าข่าว เป็ นต ้น
การตังค่
ตัวเลือก

รายละเอียด
่ ้นเมือเปิ
่ ดแอปพลิเคช ัน
หน้าเริมต
้ าขนาดตัวอักษรเริมต
่ ้น (Default) ของหัวข ้อข่าวและเนื อข่
้ าว
ตังค่

Startup Page
News
Notifications
Footer Data Swap Interval
Time Zone

Language for Company
Profile

กาหนดเวลาในการร ับ Notification ของ Technical Signal / Market
Screener
่ Index ซึงอยู
่ ่ใน Index Panel
กาหนดช่วงเวลาในการเปลียน
้ าเขตเวลาสาหร ับแอปพลิเคช ัน แตะเพือเลื
่ อกเขตเวลาทีต
่ ้องการ
ตังค่
่ าหนดใน Device
 Local ใช ้เขตเวลาตามทีก
 Bangkok ใช ้เขตเวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย
่ ้นสาหร ับหน้า Company Profile
กาหนดภาษาเริมต

Auto Session Timeout

กาหนดให ้ Logout อัตโนมัติ หากหน้าจอไม่แอคทีฟภายใน 30 นาที

Enable Touch ID หรือ
Enable Fingerprint Login

เปิ ดการเข ้าใช ้งานด ้วย Face ID / Touch ID / Fingerprint

Contact Us

ช่องทางในการติดต่อเรา
่
เกียวกั
บเรา

About
Terms of Service
Reset

ThaiQuest Limited

่
ข ้อกาหนดและเงือนไขการใช
้บริการ
้ ากลับเป็ นค่าเริมต
่ ้น
รีเซ็ตการตังค่

02 651 4747 ext. 777

helpdesk@thaiquest.com
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