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Tab “Trade” เป็นหน้าส าหรับข้อมูลหุ้นและ Trading รวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน พัฒนามาจาก PRO1 



*



หากเผลอปิด Tab “Trade” (ที่ Default มาให)้ หรือต้องการมากกว่าหนึ่ง คุณก็ยังสามารถเปิดข้ึนได้ใหม่ เริ่มต้นโดย 
คลิกที่ Tab “+ New”   เลือก “Trade-1” 



ปรากฏ Tab “Trade” ดังรูป ตั้งชื่อได้ตามต้องการ โดย Double Click ที่ชื่อแท็บ หรือคลิก
ลูกศรสีส้ม       ที่แท็บ  Rename  



*



ส าหรับ Trading คุณยังสามารถเลือกรูปแบบและเครื่องมอืที่คุณต้องการได้ด้วย
ตัวเองเหมือน Buffet 

โดยคลิกที่ Tab “+ New” อยู่บนเมนูหลัก  คลิก “Show Widgets” 



ปรากฏหน้า “Widgets” ให้เลือกตามต้องการ  



เมื่อต้องการ Add เพียงคลิกท่ีชื่อหรือ Icon ซ่ึงจะเพิ่มได้ทีละ Widgets (หากต้องการดูตัวอย่างเครื่องมือ คลิก Show 
Preview ดังรูป)  
 



1. หลักจากเลือกแล้วท าการบันทึกโดยกด “Save” (หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแท็บ ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ)  
 

1 

2. ตั้งชื่อแท็บใหมโ่ดย Double Click ที่ชื่อแท็บ หรือคลิกลูกศรสีส้ม       ที่แท็บ  Rename  

 3. สามารถเปลี่ยนชื่อ Tooltip ใหม่ (Tooltip คือแถบเขียนค าอธิบายท่ีจะข้ึนมาข้างๆเมาส์                            เวลาเอาเมาส์ไปชี้) 
โดยคลิกลูกศรสีส้ม       ทีแ่ท็บ  Change Tooltip ตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม “OK”  

 

2 , 3 , 4 , 5 



5.  สามารถเก็บรูปแบบ Widgets ที่สร้างไว้มาใช้ในคร้ังต่อไปได้  
หากท าการลบแท็บทิ้งไปรูปแบบก็ยังสามารถเรียกข้ึนมาใช้ได้ใหม่ สร้างได้สูงสุด 10 รูปแบบ 
คลิกลูกศรสีส้ม       ที่แท็บ  Save tab as  ตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม “Save as”  กดปุ่ม “OK”  

4.  ถ้าต้องการลบแท็บที่สร้างขึ้นมาใหม่ ท าได้โดยคลิกลูกศรสีส้ม        
ที่แท็บ  Remove this Tab  กดปุ่ม “OK”  

   เมื่อเข้าไปดูใน “Add content”  Show Tab  เลือก Types: เป็น User-defined จะพบ Icon ดังรูปข้างล่าง 



น าแท็บที่ท าการ Save tab as มาใช้ มีวิธีแบบเดียวกับหัวข้อการสร้างแท็บใหม่ โดยคลิกที่ Tab “+ New”  Show 
Tab  เลือก Types: เป็น User-defined  คลิก Icon ที่สร้างไว้ 



หากต้องการเพิ่ม Widgets ตัวอื่น สามารถเพิ่มโดย 
คลิกลูกศรสีส้ม      ที่แท็บ  เลือก Add Content  
หรือ คลิก Mouse ขวาบนพื้นที่ว่าง  Add Content  Stock เลือก Widgets ที่คุณต้องการ 

 



สามารถจัดขนาดของหน้าต่างให้กว้างหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ โดยน า Mouse วางที่กรอบจนเกิดลูกศร   
คลิก Mouse ค้างไว้จนเกิดเส้นปรุสีแดงขึ้นมาแล้วลากเส้นดังกลา่ว 



ทุกหน้าที่เป็นตารางสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลแถวใดบ้าง คลิก Mouse ขวาที่หัวตาราง   
มี List box ให้ติ๊กถูก ดังรูปข้างล่าง อีกทั้งสามารถเรียงล าดับตารางจากซ้ายไปขวาได้โดยคลิก Mouse ค้างที่หัวของตาราง (มี
แท็บสีขึ้นมา) แล้วลากไปยังล าดับที่ต้องการดังหมายเลข 1 
 

1 



*



1. ส าหรับหน้าต่าง Watchlist สามารถย้ายล าดับได้โดยคลิก Mouse ค้างที่ช่องตัว
หุ้นแล้วลากไปยังล าดับที่ต้องการ 

2. เพิ่มหุ้นที่ดูไปยัง Watchlist ได้ โดยคลิก Mouse ขวาบนช่องตัวหุ้น  Addto  Watchlist 

1 

2 

3 



3. อีกวิธีเพิ่มหุ้นไปยัง Watchlist โดยคลิกที่ 
Add Quote หรือ คลิกที่ Icon 
“Advanced Search” (อยู่ข้างช่อง 
“Search”                          )จะปรากฏ
รูปดังซ้ายมือ 
 ท าการ Search ก่อน  
 มี List box ให้ติ๊กถูกหุ้นที่ต้องการ เลือก

หุ้นได้มากว่าหนึ่งตัว  
 ช่อง Dropdown List เลือก

Watchlist ที่ต้องการเพิ่มเข้าไป 
  กดปุ่ม “OK”  
 

1 

2 

3 

4 



1. สามารถเรียงล าดับตารางจากซ้ายไปขวาได้โดยคลิก Mouse ค้างที่หัวของตารางแล้ว (มีแท็บสีขึ้นมา) ลากไปยังล าดับที่ต้องการ 
2. เมื่อคลิกที่หัวตารางจะมีลูกศรขึ้นลงซึ่งจะเรียงข้อมูลในตาราง โดยลูกศรขึ้นจะน าข้อมูลแถวล่างสุดขึ้นมาแสดง 
3. สามารถเลือกหรือไม่เลือกดูข้อมูลแถวใดก็ได้ โดย คลิก Mouse ขวาที่หัวตาราง  มี List box ให้ติ๊กถูก 

4 สามารถเปลี่ยนชื่อ Watchlist 
ให้เป็นชื่อที่คุณต้องการได้โดยไปที่
ช่อง Wachtlist คลิกที่ 
Icon “Rename” 
ดังรูปขวามือ 

1 

2 

3 

4 



ส าหรับผู้ที่คุ้นชินกับ PRO-1 

*



มีรูปแบบและการใช้งานแบบ PRO1 



เมื่อต้องการชื้อขายหุ้นทันที 

*



ดูราคาหุ้นรายตัวแล้ว Trade ได้ทันที 



สร้างกราฟและดูหุ้นรายตัวแบบเทคนิค 

*





*
ส าหรับดูประกาศของบริษัท 





*
อ่านข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแบบ Real-time  





*
ส าหรับ Trade ของ Derivatives และการท าธุรกรรมการเงินต่างๆ  





*
ใช้งานโปรมแกรม Efinance ได้ทันทีเพียงคลิก 





*
หลากหลายวิธีการใช้งานเพื่อการซื้อขายที่ง่ายขึ้น 



วิธีการซื้อขายมี 6 รูปแบบดังนี้ 

 

1. ส าหรับหน้า Trade ท าการเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการซื้อขาย  
 ช่อง “Symbol” กรอกชื่อหุ้นในช่องว่างหรือคลิกที่ Icon “Advance Search” 
 กรอกจ านวน, ราคา และ PIN 
 กดปุ่ม “Buy” 
 ใต้ปุ่ม “Buy” แสดง Status เมื่อส่งค าสั่งซ้ือขายและหน้า Trade Information แท็บ Today Orders แสดง 

Status ส่งค าสั่งเช่นเดียวกัน 



2. ที่หน้า Watchlist  คลิกที่ชื่อหุ้น รายชื่อจะอยู่ในหน้า “Trade” ทันที   กรอกข้อมูลซื้อขายและส่งค าสั่ง 



3. ที่หน้า Watchlist  คลิกขวาที่ชื่อ  Trade   กรอกข้อมูลซื้อขายและส่งค าสั่ง 



4. ที่หน้า Stock Information แท็บ Price Depth  คลิกขวา  เลือก Trade  ปรากฏหน้า  Trade
กรอกข้อมูลซ้ือขายและส่งค าสั่ง 
  



5. ที่แท็บ Pro               คลิกราคาที่ต้องการช่อง Bid และ Offer หรือ กรอกชื่อหุ้นที่ช่อง Symbol กรอกข้อมูลซื้อ
ขายและส่งค าสั่ง 



6. ที่แท็บ Trade                กรอกข้อมูลซื้อขายและส่งค าสั่ง 



*



แท็บ Today Orders  All Orders ส าหรับดู Status ค าส่ังซื้อขายทั้งหมด 

แท็บ Today Orders  Working Orders ส าหรับดู Status ค าส่ังซื้อขายที่ยังไม่ match 



แท็บ Today Orders  Working Orders ส าหรับดู Status ค าส่ังซื้อขายที ่match แล้ว 

แท็บ Today Orders  Rejected / Withdrawn ส าหรับดู Status ดังนี้ 
Rejected คือค าส่ังที่ไม่สามารถซื้อขายได้     
WithDrawn คือยกเลิกค าสั่งซื้อขาย 



แท็บ Portfolio  ส าหรับดูหุ้นที่อยู่ใน Port 



*



Change Password 
Change PIN 
Forgot Setting 
Change Language  
 
Change Time Out 
 
 
 
 
Choose Theme  
 
 
 
Font size  
 
 
 
 
Reconfirm Order Submit 
  
Remember PIN 
 
Ticker Style 
  
Restore to Defaults 

 ตั้งเวลาไว้นานเท่าใดจึงจะ Logout ออกจากระบบเมื่อ
ไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์แล้ว 

เมื่อต้องการกลับไปใช้งานแบบครั้งแรกท่ีจัดไว้ให้โดยข้อมูลแท็บใหม่ทั้งหมด
ท่ีสร้างไว้จะถูกลบ 

เลือกแบบสีของธีมท่ีแสดง 

เลือกขนาดตัวอักษร 



*
สีของไอคอนเป็นจุดสังเกตระบบ Server เมื่อไม่สามารถท าการส่งค าสั่งซื้อขายได้ 



ไอคอน Pr       สีเขียวคือ Price Server หมายถึงสามารถดูราคาได้ หากแสดงสีแดงราคาต่างๆจะไม่แสดง 
ไอคอน Or       สีเขียวคือ Order Server หมายถึงสามารถส่งค าสั่งซือ้ขายได้ หากแสดงสีแดงจะไม่สามารถส่งค าส่ังซื้อขายได้ 
ไอคอน i             คือข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้และ Server ที่ใช้งานอยู่ โดยคลิกที่ไอคอนจะแสดง Popup ขึ้นมาแสดงดังรูป 



*
คลิก Icon เพื่อท าการ Logout ออกจากระบบ 


