
การใชง้าน  
POEMS  Mobile Application 

จดัท ำโดย  POEMS 



เป็นโปรแกรมส าหรับการใชง้านตรวจสอบดชันี ราคาหุ้น 
ราคาอนุพนัธ์ ส่งค าสั่งซ้ือ-ขาย ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
ส าหรับลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป ท่ีพฒันาข้ึนส าหรับ
โทรศัพท์มือถือ โดยออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้าท่ี
ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลการลงทุนทุกท่ี   ทุกเวลา ผ่านระบบ 
iOS และ Android  ท่ีทรงประสิทธิภาพ  ท าใหท่้านไม่พลาด
ทุกจงัหวะของการลงทุน ด้วยการใช้งาน  ท่ีง่าย ทนัสมัย 
ตอบสนองทุกสไตลก์ารลงทุน 

 
อปุกรณ์ทีร่องรับการใช้งานเคร่ืองมอืถือ  
            iOS        :   ระบบปฏิบติัการตั้งแต่เวอร์ชัน่ 10 ข้ึนไป  
            Android :   ระบบปฏิบติัการตั้งแต่เวอร์ชัน่ 5 ข้ึนไป  

 POEMS Mobile Application  

จดัท ำโดย  POEMS 



เร่ิมต้นใช้งาน POEMS MOBILE 

Download Application POEMS Mobile หรือ POEMS TH ผา่น App store หรือ Play store 
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เร่ิมต้นใช้งาน POEMS MOBILE 

o ลงทะเบียน (Register)  
o Create User ID (Account Number / ID Card / CAPTCHA) 
o ก าหนด User ID / Password / PIN 
o ยนืยนัตวัตนดว้ยรหสั OTP 
o Login เขา้ระบบ 

 
 

 
 
 
 
*** หมายเหตุ :  USER ID, Password และ PIN สามารถเขา้ใชง้านไดท้ั้ง  
www.poems.in.th และ POEMS Mobile Application 
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เร่ิมต้นใช้งาน POEMS MOBILE 

 เปิดโปรแกรม POEMS Mobile  
 Login เขา้สู่ระบบโดยใช ้User ID /Password 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

• Market  สรุปภาพรวมดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
• Ticker  การจบัคู่ซ้ือขายแบบ Ticker 
• Top 20  การจดัอนัดบัสูงสุด 20 อนัดบัแรก หุน้และอนุพนัธ์ 
• Watch list เพ่ือติดตามราคาหุน้และอนุพนัธ์ท่ีตอ้งการ 
• Unofficial Confirm ใบยนืยนัการซ้ือขาย(ไม่ทางการ) 
• Money Management บริหารการเงินส่วนบุคคล 
• News  ข่าวการลงทุน 
• Research บทวเิคราะห์ 
• PST Stock Pick ดูขอ้มูลหุน้ และกราฟ 
• Fund SuperMart ช่องทางการซ้ือขายกองทุนรวม, LTF&RMF 
• Profile   เปล่ียนแปลงรหสั และท าแบบประเมิน   
• Announcement ประกาศต่างๆ 
• Settlement ยอดช าระราคา 
• Odd Lot  ส่งค าสั่งซ้ือขายเศษหุน้  
• Share Builders Plan เปิดบญัชีออมหุน้ แสดงขอ้มูลแผนการลงทุน และเปล่ียนแปลงการลงทุน 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Markets  
สรุปภาพรวมดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Ticker  
การจบัคู่ซ้ือขายแบบ Ticker แสดงผลการจบัคู่ซ้ือ
ขายรายค าสั่งของทั้งตลาด ผูใ้ชง้านสามารถเลือก
ใหแ้สดงผลแยกตลาดได ้ โดยกดท่ีปุ่มมุนบนขวา
เพื่อเลือกตลาด  SET  หรือ  TFEX  หรือ  เลือกให้
แสดงผลทั้ง  2  ตลาดพร้อมกนั 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Top 20  
การจดัอนัดบัสูงสุด 20 อนัดบัแรก หุน้และ
อนุพนัธ์ โดยแบ่งการจดัอนัดบัสูงสุด 20 อนัดบั
ตามตลาด  โดยใหเ้ลือกเมนูท่ีตอ้งการเพื่อเขา้สู่
หนา้แสดงผลของเมนูนั้นๆ  
 
SET / TFEX 
Active by Volume  ปริมาณซ้ือขาย 
Active by Value มูลค่าการซ้ือขาย  
Gainer  ปรับตวัข้ึนสูงท่ีสุด 
Loser  ปรับตวัลดลงมากท่ีสุด  
Swing  แกวง่ตวัมากท่ีสุด  
Top Buy  ปริมาณการซ้ือมากท่ีสุด 
Top Sell  ปริมาณการขายมากท่ีสุด 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Watchlist     
เพ่ือติดตามราคาหุน้และอนุพนัธ์ท่ีตอ้งการ
ตดิตามเป็นพเิศษ  

** ลูกคา้สามารถเพิ่มหุน้หรือสัญญาอนุพนัธ์ท่ีตอ้งการ
ติดตามเป็นพิเศษ เหมือนหนา้ราคา ในเวบ็ไซต ์POEMS หาก
ลูกคา้ไดท้  าการเพิ่มหุน้บนเวบ็ POEMS เรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลจะ
ท าการถ่ายโอนมาแสดงผลบน Mobile Application โดย
อตัโนมติั ** 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Unofficial Confirmation 
ใบยนืยนัการซ้ือขาย (แบบไม่เป็นทางการ) 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Money Management   
บริหารการเงินส่วนบุคคลประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 Deposit by bill payment 
 Transfer & ATS Request 
 Withdraw Request  
 Deduction Request  สามารถเลือกรายการไดด้งัน้ี  

• Settlement of Stock Transaction 
• Right Subscription (XR) 
• Deduction for IPO 
• Stock Transfer Fee 
• Stock Certificate Withdraw Fee 
• Duty for Power of Attorney 
• Others, please specify 

 Securities Transfer Request 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Transfer & ATS Request 
Withdraw Request 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

News  
ข่าวการลงทุน ช่วยใหคุ้ณไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุน 
โดยเลือกท่ีหวัขอ้ข่าวท่ีตอ้งการอ่าน เพื่อติดตามเน้ือหา
ข่าวทั้งหมด  
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Research บทวิเคราะห์ 
สามารถเลือกดูบทวิเคราะห์รายวนั รายสัปดาห์ 
และรายเดือน โดยเลือกท่ีแถบดงัต่อไปน้ี  
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

PST Stock Pick ดูขอ้มูลหุน้ และกราฟ            
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Fund SuperMart ช่องทางการซ้ือขายกองทุนรวมและ กองทุน LTF&RMF 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Profile   
• User Information       แสดงขอ้มูลส่วนตวัของลกูคา้ 
• Change Password       เปล่ียนแปลงรหสัผา่น 
• Change PIN       เปล่ียนแปลงรหสัซ้ือขาย  
        ในกรณีท่ีจ ารหสัซ้ือขายเดิมได ้
• KYC/Suitability Test    แบบท าความรู้จกัลกูคา้และประเมิน        

        ความเส่ียง 
• Forgot PIN       เปล่ียนแปลงรหสัซ้ือขาย  
       ในกรณีจ ารหสัซ้ือขายเดิมไม่ได ้
• E-document Setting      ขอ้มูลอีเมลรั์บข่าว 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Announcement ประกาศต่างๆ 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Settlement         ยอดช าระราคา 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Odd Lot ส าหรับส่งค าสั่งซ้ือขายเศษหุน้  
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Share Builders Plan  
บญัชีออมหุน้ แสดงขอ้มูลแผนการ
ลงทุน และเปล่ียนแปลงการลงทุน 
รวมถึงการเปิดบญัชีออมหุน้เพิ่มเติม 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 
 
 Price      แสดงราคาหุน้ และอนุพนัธ์ 
 Trade      ส่งค าสั่งการซ้ือขาย 
 Order Status      ตรวจสอบสถานะค าสั่งซ้ือขาย      
 Portfolio   หุน้ในบญัชี 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 
 
Price       แสดงราคาหุน้ และอนุพนัธ์ (แสดงรายตวัแบบ Real time) 

ส่วนแสดงข้อมูลราคา  
Prior ราคาปิดวนัก่อนหนา้ 
Proj. O/C ราคาคาดวา่จะเปิด/ปิด 
Proj. Vol ปริมาณหุน้ ณ.ราคาเปิด/ปิด 
Avg. ราคาเฉล่ีย 
Hi ราคาสูงสุดของวนั 
Lo ราคาต ่าสุดของวนั 
Value มูลค่าการซ้ือขาย 
Vol ปริมาณการซ้ือ-ขาย 
BID/OFFER  แสดงราคาเสนอซ้ือเสนอขาย  
 5 อนัดบัแรก 
               

จดัท ำโดย  POEMS 



เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 
 

Trade    การส่งค าสัง่ซ้ือขาย หุ้น 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 
 

Trade   การส่งค าสัง่ซ้ือขาย อนุพนัธ์ 

 
 
               

Derivatives 
 

Derivatives 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 
Trade      การส่งค าสัง่ซ้ือขายหุ้น และอนุพนัธ์ 
 
• Symbol    กรอกช่ือยอ่หลกัทรัพย ์
• Volume    จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการส่งค าสัง่ซ้ือขาย สามารถระบุจ านวนท่ีตอ้งการ หรือกดปุ่มเพ่ือระบุจ านวน 
• Price        ราคาส าหรับส่งค าสัง่ซ้ือ-ขาย สามารถระบุราคาท่ีตอ้งการได ้หรือกดปุ่มเพ่ือระบุราคาตามเง่ือนไข 
    -  ลดราคาท่ีตอ้งการลงทีละ Spread จนถึง Floor ตามเกณฑข์องหุน้นั้น 

       +  เพิม่ราคาท่ีตอ้งการข้ึนทีละ Spread จนถึง Ceiling ตามเกณฑข์องหุน้นั้น 
 ATO / ATC  ส่งราคา ATO ท่ีราคาเปิด / ส่งราคา ATC ท่ีราคาปิด (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา) 
 MP (Market Price)  ส่งค าสั่งเพื่อจบัคู่กบัค าส่ังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาทีด่ีทีสุ่ดท่ีอยูใ่นคิว  
   และหากจบัคู่ไม่หมดจะจบัคู่กบัราคาท่ีดีกวา่ราคาล่าสุด 1 ช่วงราคาโดยอตัโนมติั 
 MO (Market Order) การส่งค าสั่งเพื่อจบัคู่กบัค าส่ังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาทีด่ีทีสุ่ดทีอ่ยู่ในคิว และ 
   หากจบัคู่ไม่หมดจะยกเลิกจ านวนท่ีเหลือโดยอตัโนมติั 
 ML (Market to Limit Order)  การส่งค าสั่งเพื่อจบัคู่กบัค าส่ังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาทีด่ีทีสุ่ดและหากจบัคู่ไม่หมด 
   จะถูกส่งค าสั่งใหม่ดว้ยราคาล่าสุดโดยอตัโนมติั 
 
• PIN            ช่องส าหรับกรอกรหสัการซ้ือขาย  
• SUMBIT   เพ่ือส่งค าสัง่ซ้ือ/ขาย และกดปุ่ม   CANCEL  เพ่ือลา้งขอ้มูลค าสัง่ 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Order Status         ตรวจสอบสถานะค าสั่งซ้ือขาย 
• Symbol          หมายถึง ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 
• B/S           หมายถึง ซ้ือ/ขาย 
• Price(S/E)       หมายถึง ราคาท่ีส่งค าสัง่ซ้ือขายและราคาท่ีจบัคู่ได ้
• Volume(S/E)  หมายถึง จ านวนท่ีส่งค าสัง่ซ้ือขายและจ านวนท่ีจบัคู่ได ้
• St.           หมายถึง สถานะค าสัง่ 

  

สถานะค าส่ัง มีรายละเอียดดงัน้ี 
PO  :  Pending order  
 O   :   Open order  
 M  :   Matched order  
 X   :   Cancel order 
PX  :   Pending cancel order 
 R   :   Reject order  (ค  าสัง่ถูกปฎิเสธโดยระบบ) 
 
               

 
•STOP Order 
กดปุม่      หน้าต่างจะเลื่อนสู่หน้าก าหนดเงือ่นไขค าสัง่ซือ้ขาย  
  

Symbol กรอกชื่อสญัญาทีต่อ้งการระบุเงือ่นไข 
Condition กดปุม่    เพื่อเขา้สู่หน้าระบุเงือ่นไข  

  
Bid >= stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Bid  มากกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 
Bid <= stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Bid  น้อยกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 
Ask >= Stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Ask  มากกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 
Ask <= stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Ask  น้อยกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 
Last >= stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Last  มากกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 
Last <= stop priceเมือ่ราคาฝ ัง่  Last  น้อยกว่าหรอืเท่ากบัราคา  Stop  Piece 

Price ราคาตอ้งการเป็น  Stop  Price 
สามารถปรบัเปลีย่นราคาทีต่อ้งการส่งค าสัง่ดว้ยการกดปุม่      จะปรากฏเมนู
ขึน้มา 
   หมายถงึ  ลดราคาทีต่อ้งการลงทลีะ Spread 
   หมายถงึ  เพิม่ราคาทีต่อ้งการขึน้ทลีะ Spread 
กดที ่    ทีม่มุจอดา้นซา้ย  เพื่อเลื่อนหน้าจอกลบัสู่หน้าหลกั 
•PIN     ช่องกรอกรหสัซือ้ขาย   
กดปุม่   เพื่อส่งค าสัง่ซือ้/ขาย หรอืกดปุม่   เพื่อลา้งขอ้มลูค าสัง่ 
2.2 ส่วนแสดงราคา (B)  
แสดงราคาหุน้หรอืสญัญาอนุพนัธ ์พรอ้มวงเงนิซือ้ขายคงเหลอืทีใ่ชไ้ด้ 
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เมนูการใช้งาน POEMS Mobile 

Portfolio        หุน้ในบญัชี 

ตรวจสอบผลการลงทุนและตรวจเชค็วงเงินคงเหลือท่ีสามารถใชไ้ด้
จากเมนู Portfolio  
Symbol    ช่ือยอ่หุน้ 
Avail Q    จ านวนหุน้คงเหลือท่ีสามารถขายได ้
Cost    ราคาตน้ทุน 
Last    ราคาล่าสุด 
%UPL    ประมาณการก าไร/ขาดทุนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์
Cost Value    มูลค่าตน้ทุนการลงทุน หน่วยเป็นบาท 
Market Value   มูลค่าตามราคาตลาด หน่วยเป็นบาท 
UPL    ประมาณการก าไร/ขาดทุน หน่วยเป็นบาท 
Trd. Limit    วงเงินคงเหลือท่ีใชไ้ด ้
App. Limit    วงเงินอนุมติั 
Cash    เงินสดท่ีมีคงเหลือใน port 
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Thank you 
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