
POEMS SG 2.0 (Mobile) 



1 การลงชือ่เข้าใชง้าน 

1234567 

ABCD1234 

Account : เลขบัญชีหุ้นต่างประเทศ 

ตัวอย่าง 1234567 (7 หลัก)** 

Password : รหัสผ่านส าหรับบัญชี 

หุ้นต่างประเทศ 

ตัวอย่าง ABCD1234  

(8 หลักตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ผสมตัวเลข) 

ลืม Account 

1.ติดต่อเจ้าหน้าท่ี 02-635-3055 

2.แจ้ง ชื่อ-นามสกุล หรือเลขที่บัญชีหลักทรพัยไ์ทย 

ลืม Password 

1. ติดต่อเจ้าหนา้ที่ 02-635-3055 

2. แจ้งความประสงค์ Reset password และยืนยันตัวตนกับเจา้หนา้ที่  

3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แจ้ง Password ผ่าน Email ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท 

/ เพื่อให้ App จ าเลขที่บัญชี 
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หน้าเมนู 

กด มุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้าต่างเมนู  แถบเมนูส าหรับเข้าสู่ฟังก์ชั่นต่างๆ 
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หน้าเมนู (ต่อ) 

 

Watchlist : เข้าสู่หน้าดรูาคาหลักทรพัย์ที่ได้เพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ 

Trade : เข้าสู่หน้าตา่งซ้ือ/ขาย 

Order Status : สถานะของค าสั่งซ้ือ/ขาย 

Alerts : แจ้งเตือนต่างๆ ทั้งราคาหลักทรัพย์ และ Order 

Top Movers : จัดอันดับหลักทรพัยต์ามล าดับ ราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง หรือ ปริมาณซ้ือ/ขายมาก ในแต่ละตลาด 

News : เข้าสู่หน้าขา่ว เพื่อติดตามข่าวสารจากตา่งประเทศ 

Portfolio : เข้าสู่หน้าดรูาคาหลักทรัพย์ที่ได้เพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ 

Outstanding Positions : ส าหรับเขา้ด ูค าสั่งซ้ือขายที่รอ Settlement 

Transaction History : เพ่ือดูประวัติซื้อขายยอ้นหลังในแตล่ะเดือน 

Setting : เข้าสู่หน้าตัง้ค่า  App และเปล่ียนพาสเวิร์ด 

Logout: เพ่ือออกสู่ระบบ 
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2 การเพิ่มหลกัทรพัย์เขา้สูร่ายการโปรด และดูราคา 

เลื่อนซา้ย/ขวา เพื่อดูข้อมูลราคาซื้อขาย 

Last : ราคาล่าสุด 

Change : การเปล่ียนแปลงของราคา 

Bid : ราคาเสนอซ้ือ 

Ask : ราคาเสนอขาย 

BVol(k) : ปริมาณเสนอซ้ือ หน่วย(พัน) 

Svol(k) : ปริมาณเสนอขาย หน่วย(พัน) 

Open : ราคาเปิด 

High : ราคาสูงสุด 

Low : ราคาต่ าสุด 

กด เพื่อเลือกดูรายการโปรด 

สามารถต้ังได้สูงสุด 10 รายการ 

*** 

ค้นหาหลกัทรพัย ์(Facebook Inc.) 

1.ค้นหาจากตัวย่อ FB 

2.ชื่อบริษัท Facebook 

 

จะขึ้นหนา้ตา่ง 

EQ Facebook Inc NASDAQ:FB 

** EQ : ตราสารทุน 

** Facebook Inc : ชื่อเต็มบรษัิท 

** NASDAQ :  ตลาดที่จดทะเบียน 

** FB : ตัวย่อหลักทรัพย ์

EQ : ตราสารทุน 

CFD : สัญญาการซ้ือขายส่วนตา่ง (ไม่อนุญาติให้ซ้ือขาย ตามประกาศของ ก.ล.ต.) 

UT : หน่วยลงทุน Unit Trust (ไม่อนุญาติซ้ือขาย ตามประกาศของ ก.ล.ต.) 
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2 การเพิ่มหลกัทรพัย์เขา้สูร่ายการโปรด และดูราคา (ต่อ) 

*ชื่อหุ้น ราคามีการ Delay 15-30 นาท ี

กดค้างที ่EQ เพื่อเข้าสู่ข้อมูลเพิ่มเติม 

Trade : เข้าสู่หน้าซ้ือ/ขาย 

Detail : เข้าดูข้อมลูเพ่ิมเตมิของหลักทรพัย ์

Chart : ดูกราฟ และเครื่องมือเทคนิคอล 

News : ข่าวสารของหลักทรพัยร์ายตวั 

Set Alert : ตั้งแจ้งเตือน 

Stock Analytics : ข้อมูลเชิงลึก อาทิเช่น อัตราผลตอบแทนเงินปันผล อัตราส่วนทางการเงนิ และ

เปรียบเทียบอัตราส่วนการเงนิกบัคู่แขง่ 

Time and Sales : ค าสั่งในตลาดที่มีการจบัคู่ เรียงตามเวลา  
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การส่งค าสัง่ซื้อ/ขาย  3 

ข้อมูลเบือ้งตน้ : ชื่อหลักทรัพย์ ราคาปัจจุบัน 

ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย 

ประเภทค าสัง่ : Limit Order 

ค าสั่งซือ้ขาย : Buy / Sell 

ราคาและปรมิาณ : ใส่ราคาและปริมาณ 

ตามที่ต้องการซ้ือ/ขาย มูลค่าเบือ่งตน้ : คิดจากราคาคูณปริมาณ 

ก่อนคิดค่าธรรมเนียมซื้อ/ขาย 

สกุลเงนิที่ใช้ช าระราคา : เบื่องต้นแนะน าให้เลือก 

สกุลเดียวกับประเทศท่ีท าการซื้อขาย  

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ยอดเงนิและยอดซือ้ขาย 

Avail. Cash  : ยอดเงินคงเหลือ 

Buy Limit Bal. : ยอดที่สามารถซ้ือได้ 

Sell Limit Bal. : ยอดท่ีสามารถขายได้ 

*** 

**สกุลเงินจะแสดงเป็น SGD ซ่ึงเป็นสกุลเงินกลางของระบบ 

Password Confirmation 

Password ที่ใช่เข้าสู่ระบบ 
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สถานะค าสั่งซื้อ/ขาย 4 

Order History : ประวัติค าสั่งซ้ือย้อนหลัง Today History : ดูค าสั่งซ้ือวันปัจจุบัน 

Today History : ดูค าสั่งซื้อวันปัจจุบัน 

กดค้าง เพื่อท าการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

สามารถดูรายละเอียดค าสั่งซื้อท้ังราคา ปริมาณ 

และสถานะปัจจุบันโดย 

Order Received : เข้าระแบบรอจบัคู่ 

Done match : จับคู่แล้วสามารถดูราคาท่ี จับคู่ได้ 

Withdraw : สถานะยกเลิก 
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การยกเลกิค าสัง่ซื้อ/ขาย 5 

กดค้างที ่EQ เพื่อเข้าสู่หน้าโดยเลือก Withdraw เพื่อเข้าสู้หน้ายกเลิกค าสั่ง 

ใส่รหสัผา่นเพือ่ยืนยันการยกเลกิค าสัง่ระบบจะขึ้น สถานะ Order 

สถานะจะเปลี่ยนจาก Pending เป็น Withdrawal 

 

Pending withdrawal : ก าลังด าเนินการยกเลิกค าสั่ง 

Withdrawal : ยกเลิกค าสั่งเรียบรอ้ย 
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ข่าวสาร 6 

ประเภทหลกัทรัพยท์ี่ตอ้งการดขู่าว 

สามารถขา่วสารเฉพาะของบรษิทั 

ตัวอย่าง Facebook 

*** 

หัวข้อขา่ว  

Stock Market Commentary : บทวิเคราะห์ตลาด 

Analyst Commentary : ความเห็นนักวิเคราะห ์

IPO News : ข่าวการออกขายหุน้ใหม่ 

Corporate Action News  

Earning News : ข่าวผลประกอบการ 

Dividend News : ข่าวเงินปันผล 

M & A News : ข่าวการควบรวมกจิการ 

**สามารถตั้งค่า เลือกดูเฉพาะ  My News>> ฟันเฟือง 

ภาษา,ประเภทสินทรัพย์,แหล่งที่มาของข่าว,หัวขอ้ข่าว,อุสาหกรรม,ประเทศ, 9 



อันดับการเปลีย่นแปลงมากที่สดุ 7 

ประเภทของอนัดบั 

Top 30 Volume : 30 อันดับปริมาณการซ้ือขาย 

Top 30 Gainers : 30 อันดับปรับตัวเพิ่มขึ้น 

Top 30 Losers : 30 อันดับปรับตวัลดลง 

Market Indices : ดัชนีของแตล่ะตลาด 

ตลาดแตล่ะประเทศ 

*** 
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คลิกเพือ่เข้าสูห่นา้พอรต์ 

Portfolio 8 

สัดส่วนการลงทนุตามประเภทหลกัทรพัย์ 

คลิกที่ EQ เพื่อดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- หุ้นที่ถือ 

- ราคาต้นทุน 

- ก าไรขาดทุนท่ียงัไมร่บัรู้ 

มูลคา่รวมของพอรต์ค านวนเปน็สกลุ

เงิน SGD 

*** 

**สกุลเงินจะแสดงเป็น SGD ซ่ึงเป็นสกุลเงินกลางของระบบ 
11 



8 

ระบบจะท าการค านวนและแสดงมูลค่าเป็น 

สกุลเงินกลางของระบบ SGD โดยสามารถ

เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อดูสกุลเงินที่แท้จริง 
รายละเอยีด 

(a) ยอดเงินสกุลตา่งประเทศต้นวัน 

(b) ยอดเงินโอนเขา้ระหว่างวัน 

(c) มูลค่ารายการระหว่าง settlement 

 

Net Amount มูลค่าเงินสุทธ ิ

Total Asset Value มูลค้าสินทรัพย์สุทธิ 

มูลคา่รวมของพอรต์ค านวนเปน็สกลุ

เงิน SGD 

*** 

**สกุลเงินจะแสดงเป็น SGD ซ่ึงเป็นสกุลเงินกลางของระบบ 
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Portfolio (ต่อ)  

Account Details 

สกุลเงินในตัวอย่างเป็น USD 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 



Portfolio (ต่อ)  8 

Holdings ดูหลักทรัพย์ท่ีถืออยู่ 

เรียงตามตลาดที่หลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

                 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

Unrealized P/L  : ก าไรขาดทุนอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

(สกุลเงินตามตลาด ตัวอย่าง NASD เป็น USD) 

Qty : ปริมาณหุ้นที่มีในพอรต์ 

Market Value : มูลค่าตามราคาตลาด 

Average Cost Price : ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ 

Closing Price : ราคาปิดของหลักทรพัย ์

Traded Currency : สกุลเงินที่ใช้ในตลาดนัน้ 

Total Cost : ต้นทุนรวม 

 

 

*** 

**สกุลเงินจะแสดงเป็น SGD ซ่ึงเป็นสกุลเงินกลางของระบบ 

**ก าไรขาดทุนรวมอย่างไม่เป็นทางการ 
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Holdings 



การเปลีย่นรหสัผา่น 9 

เปลี่ยนแปลงรหสัผ่านซือ้ขายตา่งประเทศ 

 

 
1.เข้าสู่หน้า Menu เลือก Settings 2.Login and Passwords 3.Change Password 4.ใส่พาสเวิร์ดปัจจบุนั และพาสเวิร์ดใหม่ 

Current Password : พาสเวิร์ดปัจจบุัน 

New Password : พาสเวิร์ดใหม ่

Confirm New Password : ยืนยันพาสเวิรด์ใหม ่

*Password มี 8 ตัว ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กอยา่งน้อยอย่างละ 1 ตัว 
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