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บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลทาให้ตวั แทนนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์เลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หนุ้ ระหว่าง eFin Smart Portal และ
BISNEWS Apex ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์มาตรฐานทีใ่ ช้กนั ทุกบริษทั หลักทรัพย์
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ตวั แทนนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้โปรแกรมของ
ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และความต้องการของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จากโปรแกรมวิเคราะห์หนุ้ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทีช่ ่วยในการวิเคราะห์หนุ้ ของโปรแกรมใน
ด้านต่างๆ
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ศรีรตั นบัลล์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ บิดา-มารดา ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ตลอดจน เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทีศ่ กึ ษา
อยู่และพี่ๆ
เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน
ทีไ่ ด้ให้กาลังใจและความช่วยเหลือในการ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โปรแกรมวิเคราะห์หนุ้ คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์หนุ้ เป็นโปรแกรมที่มคี วามสามารถ
ในการนาข้อมูลของตลาดทรัพย์ในการซื้อขายในแต่ ละวัน มาวิเคราะห์และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ ค่าเฉลี่ย แนวโน้ม โดยสามารถกาหนดตัวหุน้ ใส่สตู ร และสมการต่างๆ
ได้ พร้อมทัง้ สามารถดูขา่ วสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจ และหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม
ปจั จุบนั โปรแกรมวิเคราะห์หนุ้ มีอยู่มากมาย แต่โปรแกรมทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์ชนั ้ นาลงทุนซื้อ เพื่อ
นามาให้ตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อแนะนานัก
ลงทุนทีเ่ ปิดบัญชีกบั บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ หลักๆ ได้แก่ โปรแกรม eFin Smart Portal และ
BISNEWS Apex ซึ่งมีฟงั ก์ชนั ่ และความสามารถของโปรแกรมทีโ่ ดดเด่น ทีช่ ว่ ยตัวแทน
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์วเิ คราะห์หนุ้ ได้ทงั ้ ปจั จัยภายนอก และปจั จัยภายใน ซึ่งจะสามารถ
ช่วยในการแนะนานักลงทุนในการลงทุนได้ทุกรูปแบบ ทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว และสามารถปรับ
รูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับ สไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนได้ แต่โปรแกรม eFin Smart
Portal และ BISNEWS Apex มีจดุ เด่น และจุดด้อยทีต่ ่างกัน โดยความสามารถของโปรแกรมที่
แตกต่างกัน จะมีผลทาให้ตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่ ละคน ตัดสินใจเลือกใช้เครือ่ งมือ
ทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในแต่ละคนทีต่ ัวแทนนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา ซึ่งมีรูปแบบ สไตล์ และความต้องการในการลงทุนที่
แตกต่างกัน
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1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรแกรมทีช่ ว่ ยในการวิเคราะห์หนุ้
2. เพื่อเป็นความรูป้ ระกอบการตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือเพื่อในในการวิเคราะห์หนุ้ เพื่อ
แนะนานักลงทุน
1.3 ขอบเขตของงานวิ จยั
ขอบเขตงานวิจยั นี้เราจะศึกษาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือในการวิเคราะห์หุ้น
โดยการ
สัมภาษณ์ จากตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 30 คน เพื่อนาข้อมูลจุดเด่น และจุด
ด้อยในแต่ละเครือ่ งมือ มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพว่าเครือ่ งมือตัวไหนมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ทต่ี ้องตามความต้องการของนักลงทุนมากที่สดุ เพื่อเก็บข้อมูลว่าการวิเคราะห์ทไ่ี ด้รบั
จากตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นัน้ ตรงกับความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากแค่
ไหน

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ของเครื่องมือทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้
วิเคราะห์หนุ้ เพื่อแนะนานักลงทุน
2. ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุด อ่อนของเครื่องมือในการวิเคราะห์หนุ้ ในมุมมองของตัวแทน
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนักลงทุน
3. ทาให้ทราบถึงความต้องการของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนักลงทุนทีม่ ี
ต่อเครือ่ งมือในการวิเคราะห์หนุ้
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บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิ ด
ในการศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรม eFin Smart Portal และ BISNEWS Apex ผู้ศกึ ษา
ได้คน้ คว้า เอกสาร ตาราต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบปี แกรมในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เพื่อให้ได้แนวคิดมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย





รูปแบบในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Efinancethai.com)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยวิธที างเทคนิค (Taladhoon.com)
eFin Smart Portal คลิกทุกสไตล์การลงทุน
BISNEWs Apex Manual

รูปแบบในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
1. สไตล์ Daytrade
 การดู Foreign Index ได้แก่ HSKI หรือ ดัชนีหงเส็
ั ่ ง ของ ฮ่องกง และ ดัชนีล่วงหน้าของ
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตลาดหุน้ บ้านเราจะมีพฤติกรรมในระหว่างวันคล้าย
กับ 2 ตลาดนี้ การดูกราฟ Set50 Future รายนาทีเพื่อดูทศิ ทางราคาในระหว่างวันที่จะ
เกิดกับตลาดหุน้
 Spread Price ค้นหาหุน้ ทีร่ าคาเคลื่อนไหวเร็วในช่วงเวลาแคบๆ หรือหุน้ ทีม่ พี ฤติกรรม
การไล่ราคาหุน้
 Compare AVG Vol 5 ค้นหาหุน้ ทีผ่ ดิ ปกติเชิงปริมาณเทียบกับปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5
วันย้อนหลัง
 Advance Technical Scan ค้นหาหุน้ ทีเ่ ป็นสัญญาณซื้อทางกราฟเทคนิค
 Scan Buy Sell Trend ค้นหาหุน้ ทีม่ พี ฤติกรรมการไล่ซ้อื ฝงั ่ Offer สูงกว่าปกติ
 Top 30 Active โดยดูท่ี Gainer ในแต่ละวันเพื่อเลือกหุน้ ทีม่ กี ารไล่ซ้อื เยอะ
 การใช้Bid-Offer %Vol เพื่อวิเคราะห์การวาง Bid Offer
 การใช้ Volume Analysis เพื่อวิเคราะห์ราคาทีค่ วรจะตัง้ รอ หรือ ราคาทีค่ วรจะแบ่งขาย
 การใช้ Portfolio เพื่อวางแผนและตรวจสอบผลตอบแทนในกรณีทห่ี นุ้ เป็นไปตาม
คาดการณ์และไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์
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 การใช้กราฟเทคนิค แบบราย 5 นาที, 60 นาทีและแบบรายวัน ในการจับจังหวะการ
ลงทุน
 การใช้ Simulate ในกราฟเพื่อค้นหา Indicator ทีเ่ หมาะสมกับสไตล์การลงทุน

2. นักลงทุนสไตล์เล่นรอบ ตามสถานการณ์
 ดูหน้า FundFlow เพื่อดูทศิ ทางการซื้อขายสะสมของต่างชาติและสถาบันซึ่งมีเม็ดเงิน
ใหญ่และมีผลการทิศทางราคาในระยะปานกลาง
 Total Scan ค้นหาหุน้ ทีม่ คี า่ ปจั จัยพื้นฐานอย่างง่ายได้แก่ PE,PBV,Dividend Yield
ร่วมกับสัญญาณซื้อขายทางกราฟเทคนิค เพื่อค้นหาหุน้ ทีส่ ญ
ั ญาณเทคนิคดีและมีคา่
ปจั จัยพื้นฐานบางอย่างเอื้อให้นักลงทุน ระยะยาวเลือกซื้อ
 Beta by Sector ค้นหาหุน้ ทีม่ พี ฤติกรรมความผันผวนของราคาหุน้ สูงที่สดุ ใน Sector
นัน้ ๆ เพื่อเลือกตัวทีน่ ่าจะได้กาไรส่วนต่างราคามากที่สดุ
 ดูขอ้ มูล NVDR ของหุน้ รายตัวส่วนใหญ่ใช้กบั หุน้ ใน Set50 เพื่อดูทศิ ทางการถือครอง
หุน้ จากกองทุน NVDR ว่าเพิม่ ขึน้ หรือลดลง สอดคล้องกับ FundFlow หรือไม่
 การดูกราฟ P/E เพื่อช่วยในการค้นหาหุน้ ทีร่ าคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าระดับกาไรที่
เพิม่ ขึน้ ตาม
 Net Profit Analysis เพื่อตัวดูวา่ เป็นบริษทั ทีก่ าไรสุทธิเติบโตมากกว่าปีก่อนหรือไม่อ ัน
เป็นเหตุให้นักลงทุนระยะยาวเข้ามาซื้อ
 Calendar ใน Stock Focus เพื่อตัวสอบว่าหุน้ ตัวใดบ้างจะขึน้ เครื่องหมาย XD แล้วจ่าย
ปนั ผลเทียบกับราคาในกระดานสูงกว่า 5% มีโอกาสให้เข้าไปเก็งกาไรได้
 การใช้ Right Click Link SAA Concensus เพื่อตรวจสอบว่ามีบริษทั หลักทรัพย์ใดบ้าง
ทีว่ เิ คราะห์ราคาเป้าหมายของหุน้ ตัวนี้ไว้อย่างไรบ้าง
 การใช้Return Analysis เพื่อค้นหาหุน้ ในกลุ่มหุน้ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลา
นัน้ ๆ ทีร่ าคาหุน้ ยังขึน้ น้ อยกว่าหุน้ ตัวอืน่ ๆในกลุ่ม
 การใช้กราฟราย Day และ Week เพื่อในการวิเคราะห์หนุ้ จังหวะการลงทุน
 การใช้ Simulate ในกราฟเพื่อค้นหา Indicator ทีเ่ หมาะสมกับสไตล์การลงทุน
 การใช้ Alert เพื่อตัง้ ราคาทีเ่ ป็นเป้าหมายทีต่ ้องการทาสถานะซื้อหรือขาย
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3. นักลงทุนระยะยาวมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 Top Fundamental Scan เพื่อค้นหาหุน้ ด้วยปจั จัยพื้นฐานอย่างง่ายโดยให้ความสาคัญ
ในการเรียงลาดับตามค่าทีต่ ้อง
 Short Financial เพื่อวิเคราะห์งบการเงินอย่างคร่าวๆ ย้อนหลัง 5 ปีเพื่อตรวจสุขภาพ
ทางการเงินของบริษทั ทีต่ ้องการลงทุนการ
 Right & Benefit ใน Stock Focus เพื่อค้น หาประวัตกิ ารจ่ายปนั ผลย้อนหลังว่าจ่ายปนั
ผลสม่าเสมอและมากขึน้ ทุกปี หรือไม่
รวมถึงการทราบถึงช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จะ
จ่ายเงินปนั ผลด้วย
 Director & Shareholders ใน Stock Focus เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
กรรมการบริหารและผู้ถือหุน้ ว่ามีความสัมพันธ์กบั บริษัททีท่ าธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุนกันหรือไม่
 Financial Statement ใน Stock Focus เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างละเอียด
 Right Click Link Annual Report เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกทัง้ ระบบ Product และ
วิสยั ทัศน์ขององค์กรเพื่อคาดการณ์การเติบโตขององค์กรและศึกษา
 ผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั มีอะไรบ้าง
 การใช้กราฟแบบรายปีเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุน้ ว่าสะท้อนพื้นฐาน
ทีค่ วรจะเป็นหรือไม่
 การใช้Net Profit Analysis เพื่อติดตามผลกาไรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์
หรือไม่
 ข่าว Exclusive ทีส่ มั ภาษณ์ผู้บริหารถึงการคาดการณ์ รายได้หรือกาไรสุทธิในแต่ละไตร
มาสหรือแต่ละปีเพื่อประเมินราคาเป้าหมายที่ควรจะเป็นถ้าบริษทั สามารถทาได้ตาม
เป้าหมายจริง
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การวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยวิ ธีทางเทคนิ คเบื้องต้ น
ปจั จุบนั
สามารถแบ่งออก

วิธกี ารวิเคราะห์หลักทรัพย์ทเ่ี ป็นทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายในหมูน่ ักวิเคราะห์

ได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน (FUNDAMENTAL ANALYSIS)
2. การวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค (TECHNICAL ANALYSIS)
การวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐานนัน้ เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจ
การเมืองทัง้ ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์ภาวะของแต่ละ
อุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานในแต่ละบริษทั เพื่อนามาใช้ในการประเมินหาราคาของ
หลักทรัพย์ทเ่ี หมาะสม สาหรับการลงทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในระยะกลางและระยะ
ยาว
สาหรับการวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิคนัน้
เป็นแนวทางทีอ่ าศัยการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตทีผ่ ่านมา เพื่อคาดการณ์ถงึ
แนวโน้มของราคา รวมถึงระดับราคาทีค่ วรจะซื้อหรือขาย ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
ข้อดีของการวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค คือการทีน่ ักลงทุนอาศัยหลักสถิตมิ าใช้ในการ
พยากรณ์ โดยใช้เพียงในเรือ่ งของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ใ นอดีตเท่านัน้
สาหรับนามาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน ทีต่ ้องอาศัยข้อในด้านต่าง
ๆ มากมาย ดังนัน้ จึงทาให้นักลงทุนทีใ่ ช้วธิ กี ารวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค เสียเวลาในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน
โดยเหตุผลเบื้องต้นทีจ่ ะทาให้การวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิคมีความน่าเชือ่ ถือนัน้
ประกอบไปด้วยสมมุตฐิ าน 3 ประการ ดังนี้
1. ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทัง้ หมดแล้ว
2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ในแนวโน้มนัน้ ๆ ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการ
ลงทุนในอดีต
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ในทางปฏิบตั ิ นักลงทุนจึงควรใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทงั ้ จากการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน และปจั จัย
ทางเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจที่มคี วามถูกต้องและ
น่าเชือ่ ถือยิ่งขึน้

2.1 Review BISNWES APEX

รูป 1 หน้าจอโปรแกรม BISNEWS
การเตรียมพร้อมสาหรับการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทีต่ ้องติดตัง้ เพิ่มเติม





ความเร็วของ CPU ไม่ต่ากว่า 1GHz
หน่วยความจา ไม่ต่ากว่า 256 MB
พื้นทีว่ า่ งใน Hard disk ไม่ควรต่ากว่า 100 MB
ความเร็วในการเข้าสู่ Internet ไม่ต่ากว่า 128 Kbps

เพื่อให้เว็บไซท์ทางานอย่างถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องติดตัง้ โปรแกรมต่อไปนี้





Internet Explorer 6.0 SP1 ขึน้ ไป
MS Virtual Machine
Acrobat Reader 5.0 ขึน้ ไป
Macromedia Flash Player
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รายละเอียดของบริ การ
 Apex จากบิสนิวส์ นาเสนอข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
ตลาดทุนในประเทศ ตลาดตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครือ่ งมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวทัง้ ในและต่างประเทศจากรอยเตอร์และแหล่งข่าวทีน่ ่าเชื่อถือ
และอืน่ ๆ
 Apex เป็นบริการทีถ่ ูกใช้อย่างแพร่หลายในหมูน่ ักลงทุน มาร์เก็ตติ้งและนักวิเคราะห์ข อง
โบรกเกอร์ ทีต่ ดิ ตามความเคลื่อนไหวของ SET, MAI, BEX และ TFEX
 ข้อมูลทีห่ ลากหลาย: รายงานความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ หน่วยลงทุนและกองทุน ข้อมูลเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ราคา
น้ ามัน ข่าว และอืน่ ๆ
 ความรวดเร็ว: ส่งข้อมูลผ่านจานดาวเทียม หรือ leased line ทาให้การส่งข้อมูลเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
 ความน่าเชื่อมัน:่ ระบบเน็ตเวิรค์ และระบบการรับส่งข้อมูลถูกติดตัง้ อยู่ใน Data Center
ของบิสนิวส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีทนั สมัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้ามาตลอด

ข้อมูลใน BISNWES APEX
ข้อมูลภายในประเทศ










ดัชนีตลาดหุน้ ไทย และ ราคาหุน้ รายตัว
ข้อมูล Index Futures จาก TFEX
ค่า NAV ของแต่ละกองทุน
ตัวเลขเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารพาณิชย์
ดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้
ข้อมูลตลาดอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น THB Fixing
ข้อมูลตลาดตราสารหนี้
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ั ้ ้ ามัน
ราคาขายปลีกหน้าปมน
ราคาทองคาจากสมาคมผู้คา้ ทองคา
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร
ข้อมูลตลาดสิน ค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET)
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลต่างประเทศ






ดัชนีตลาดหุน้ ต่างประเทศทัวโลก
่
ดัชนีตลาดหุน้ ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Index Futures)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เช่น ยูโรดอลลาร์/ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อืน่ ๆ เมือ่ เทียบกับไทยบาท

ข้อมูลข่าว







ข่าวจากรอยเตอร์
สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์
บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์
ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์
ข่าวจากผู้จดั การออนไลน์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จดั การรายวัน
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ตัวอย่างหน้ าจอของ BISNEWS Apex

รูป 2 ตัวอย่างหน้าจอของ BISNEWS Apex หน้าจอ Quote

รูป 3 ตัวอย่างหน้าจอของ BISNEWS Apex หน้าจอ Chart
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รูป 4 ตัวอย่างหน้าจอของ BISNEWS Apex หน้าจอ News

รูป 5 ตัวอย่างหน้าจอของ BISNEWS Apex หน้าจอ Fixed
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รูป 6 ตัวอย่างหน้าจอของ BISNEWS Apex หน้าจอ Money
ส่วนประกอบของบริการ














ราคาหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่า 30 เครื่องมือ
หน้าจอส่วนตัวที่ทา่ นสร้างได้เอง
ข่าวทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากรอยเตอร์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทของนักลงทุน
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามโบรกเกอร์
ข้อมูลวอแรนท์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรอยเตอร์
อัตราดอกเบี้ยทัง้ ในและต่างประเทศทีส่ าคัญ
ข้อมูลการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลจาก TBDC
ข้อมูล NAV จากบลจ.
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ค่าใช้จ่าย
มีการคิดค่าใช้จา่ ยแบบขัน้ บันไดโดยค่าเฉลี่ยของจานวน 200 user โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยอยู่ท่ี 1400
บาทต่อ user

2.2 Review eFin Smart Portal

รูป 7 Logo โปรแกรม eFin Smart Portal
การเตรียมพร้อมสาหรับการใช้งาน
eFin Smart Portal มีความต้องการของระบบในด้านต่างๆดังนี้
โปรเซสเซอร์ (CPU)
 คอมพิวเตอร์ทม่ี โี ปรเซสเซอร์ความเร็ว 1.7 GHz ขึน้ ไปหรือสูงกว่า
ระบบปฏิบตั ิการ (OS)






Windows Vista All Edition 32-bit
Windows Vista All Edition 32-bit with Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Professional with Service Pack 2 or higher
Windows XP Home Edition with Service Pack 2 higher
Windows 2000 Professional with Service Pack 4

หน่วยความจา (RAM)
 Windows Vista All Edition 32-bit : 1024 MB or higher
 Windows Vista All Edition 32-bit with Service Pack 1 (SP1) : 1024 MB or higher
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 Windows XP Professional with Service Pack 2 or higher : 512 MB or higher
 Windows XP Home Edition with Service Pack 2 or higher : 512 MB or higher
 Windows 2000 Professional with Service Pack 4 : 256 MB or higher
Browser
 Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher
 โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Microsoft .Net Framework
 Microsoft .Net Framework Version 2.0 or higher
Zip Utility เช่น โปรแกรม WinZip หรือ WinRAR กรณีตดิ ตัง้ แบบ Zip
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รายละเอียดของบริ การ

รูป 8 หน้าจอโปรแกรม eFin Smart Portal
ส่วนประกอบต่างๆ ในการให้บริการของ eFin Smart Portal หน้าจอโปรแกรม eFin
Smart Portal อธิบายตามหมายเลขทีป่ รากฏในภาพ
1. Title Window แสดงรายละเอียดเวอร์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ล่าสุด
เป็น Version 2.4.54
2. Menu Bar เป็นเมนูแสดงคาสังต่
่ างๆ โดยประกอบไปด้วย
2.1 File เมนูคาสังหลั
่ กเกีย่ วกับโปรแกรม
2.2 Insert เป็นเมนูทร่ี วบรวมคาสัง่ และ Template ต่างๆที่
นอกเหนือจาก Template หลักๆทีเ่ รียกใช้งาน
2.3 Setting เป็นเมนูทใ่ี ช้สาหรับตัง้ ค่า เกีย่ วกับโปรแกรม Smart
Portal ประกอบไปด้วย Options ทีร่ วบรวมการปรับแต่ง Font สี
ของ Font ค่าProxy ค่า Port รวมทัง้ การตัง้ Alert และ HotKey อีกด้วย
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2.4 View เป็นเมนูทใ่ี ช้กาหนดค่าต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงผล
เช่น HotKey List, Alert Popup, Symbol, Error List, Update
Description, Smart Bar และ การตัง้ ค่า Full Screen เป็นต้น
2.5 Graph Tool คลิกเพื่อให้โปรแกรมแสดงแถบเครื่องมือของหน้ากราฟเพื่อใช้
ในการใส่เส้น Indicator ต่างๆ
2.6 Full Screen คลิกเพื่อให้โปรแกรมแสดงผลหน้าจอเป็นแบบเต็มจอ
2.7 Lock ใช้สาหรับ Lock หน้าจอกรณีทส่ี ร้าง Template แล้ว
ก่อน Save สามารถกด Lock เพื่อไม่ให้หน้าต่างที่สร้างขึน้ นัน้ คลาดเคลื่อน
ไปยังตาแหน่งอืน่
2.8 Send Feedback ใช้สาหรับส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อนาไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ดยี งิ่ ขึน้
3. Online / Offline เป็นกรอบแสดงสถานะของโปรแกรม ว่ายังมีการเชื่อมต่อ
กับ Server หรือไม่หากมีการเชือ่ มต่อตามปกติสถานะทีป่ รากฏจะเป็น ONLINE หากไม่ได้มกี าร
เชือ่ มต่อ กับ Server สถานะจะเป็น OFFLINE
4. Index Board ฟงั ก์ชนแสดงสถานะ
ั่
และข้อมูลของดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่า
การซื้อขายทัง้ SET,SET50, SET100 และ MAI รวมทัง้ TFEX ทัง้ ALL, ADVANCE, GF,
PTTEPF, PTTF, S50IF, S50SIEC, S50SIEP เป็นต้น
5. Bid Offer แสดงหน้าต่างของ Bid Offer เพื่อดูขอ้ มูลเสนอซื้อเสนอขาย
6. Tab Link เป็นฟงั ก์ชนแถบเครื
ั่
่องมือที่รวบรวม Template และ Link ข้อมูลต่างๆที่
ช่วยอานวยความสะดวกในการดูข้อมูลประกอบไปด้วย
6.1. Template คลิกเพื่อเรียก Template ทีท่ า่ นต้องการใช้งาน
6.2. Alert คลิกเพื่อสร้างการตัง้ เตือนหุน้ ตามเงือ่ นไขที่ทา่ นกาหนด
6.3. Stock Focus คลิกเพื่อเข้าดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน
6.4. Related Info เป็นลิงค์ข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานโปรแกรม eFin
Smart Portal
6.5. New Template คลิกเพื่อสร้าง Template ของท่านเองตามต้องการ
6.6. Save Template คลิกเมือ่ ท่านสร้าง Template ตามทีท่ า่ นต้องการแล้ว
ท่านสามารถคลิกรูปแผ่นดิกส์เพื่อทาการ Save เก็บไว้ได้
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6.7. Save as Template คลิกเมือ่ ท่านสร้าง Template ตามทีท่ า่ นต้องการแล้ว
ท่านสามารถคลิกเพื่อทาการ Save เก็บไว้เป็น Template ตามทีท่ า่ น
ต้องการได้
6.8. Delete Template คลิกปุ่ม Delete หากท่านต้องการลบ Template ทีท่ า่ น
สร้างขึน้
7. Price หน้าต่างแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ประกอบไปด้วย
7.1. Page แสดงจานวนหน้าของหน้า Link Price ทีส่ ามารถดูข้อมูลได้
7.2. Add คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิม่ จานวนหน้าในหน้า Price ซึ่งสามารถเพิม่ ได้
สูงสุด 10 หน้า
7.3. Remove คลิกปุ่ม Remove เพื่อลบจานวนหน้าในหน้า Price ตามต้องการ
7.4. Clear คลิกปุ่ม Clear เพื่อล้างข้อมูลชือ่ หุน้ ทีพ่ มิ พ์ไว้ในหน้า Price ทัง้ หมด
8. Ticker ข้อมูลการซื้อขายในรูปแบบเรียลไทม์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. News Bar แสดงหน้าจอข่าวในรูปแบบ Compact เพื่อใช้ประกอบการดูข้อมูล
10. Smart Browser คลิกเพื่อใส่หน้าจอ Browser เพื่อเรียกหน้ า Web Page ใน
ระบบ Internet
11. Task Bar แสดงสถานะแจ้งให้ทราบว่าปจั จุบนั ท่านเปิด Template หน้าอะไรอยู่
12. Hide คลิกเพื่อแสดงแถบ News Bar หรือซ่อนแถบ News Bar
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ฟังก์ชนต่
ั ่ างๆ ในโปรแกรม eFin Smart Portal
Hot Key
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
Alt+F2

Standard Template
ใช้เพื่อ
Hotkey List
สารบัญ Hot key
Stock Quote
ติดตามราคาหุน้
Warrant
วิเคราะห์ Warrant
Foreign
ดัชนีต่างประเทศ
Most Active
หุน้ ทีซ่ ้อื ขายสูงสุด
Compare AVG Vol5
ค้นหาหุน้ ผิดปกติ
Graph
กราฟเทคนิค
News
ข่าวเรียลไทม์
Portfolio
พอร์ตจาลอง
Impact
หุน้ ทีม่ ผี ลกระทบ SET
Stock Info 3
วิเคราะห์จงั หวะซื้อขาย
Mix 1
ติดตามราคาหุน้
ตาราง 1 ฟงั ก์ชนต่
ั ่ างๆ ในโปรแกรม eFin Smart Portal

Stock Focus
Stock Focus Main
Directors
Shareholders
Financial Statement
Investment
Calendar

ใช้เพื่อ
ประวัตยิ ่อบริษทั
กรรมการบริหาร
ผู้ถอื หุน้
งบการเงิน
การลงทุนของบริษทั
ปฏิทนิ หุน้ ขึน้ เครือ่ งหมาย XD, XR
ตาราง 2 Stock Focus สาหรับค้นหาข้อมูลพื้นฐาน
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Menu > Insert > Scan
Buy/Sell Trend Scan
Top Fundamental Scan
Advance Technical Scan
Total Scan
Menu > Insert > Price
Price Advance
Right Click > Fundamental
Annual Registration Statement
SAA Consensus
Menu > Insert > Ranking
Most Active Swing
Most Active Gainer/Loser
Menu > Insert > Beta
Beta View By Sector
More Data Into Volume Analysis
Search Previous & Between 90 Day

ค้นหาหุน้ มี Buy Volume มาก
ค้นหาหุน้ ทีม่ ปี จั จัยพื้นฐานเบื้องต้นดี
ค้นหาหุน้ ทีม่ สี ญ
ั ญาณซื้อจากกราฟเทคนิค
ค้นหาหุน้ ทีม่ คี า่ ปจั จัยพื้นฐานดีและสัญญาณ
ซื้อจากกราฟ
ตาราง Price แบบปรับค่าทีต่ ้องการแสดงได้
คลิกขวาเชื่อมหาข้อมูลรายงานประจาปี
คลิกขวาเชื่อมบทวิเคราะห์จากสมาคม
นักวิเคราะห์
หุน้ ทีเ่ ปอร์เซ็นต์เหวีย่ งตัวจาก High ถึง Low
มากที่สดุ
คัดกรองหุน้ ทีม่ ี AVG Value 5 วัน เกิน 10
ล้านบาท
เปรียบเทียบหุน้ ทีม่ รี าคาขึน้ ลงแรงกว่าตัวอืน่
ใน Sector
ค้นหาข้อมูลแบบระหว่างวันและย้อนหลังได้
90 วัน

More Data Into Graph > Add Indicator > Data
P/E
ใช้ตรวจสอบความถูกแพงของหุน้ เทียบกับ
ราคาอดีต
P/BV
ใช้ตรวจสอบความถูกแพงของหุน้ เทียบกับ
ราคาอดีต
NVDR
ใช้ดูพฤติกรรมการสะสมหุน้ ของ NVDR
ตาราง 3 Superior Options ฟงั ก์ชนพิ
ั ่ เศษทีเน้
่ น การเพิม่ ประสิทธิภาพวิเคราะห์หนุ้ มากขึน้
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ค่าใช้จ่าย
มีการคิดค่าใช้จา่ ยแบบต่อ user โดยค่าเฉลี่ยของจานวน 200 user โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยอยู่ท่ี 300
บาทต่อ user
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บทที่ 3 Metrology
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้เครือ่ งในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ระหว่าง โปรแกรม eFin
Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex ของเจ้าหน้าทีต่ ัวแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ใช้เครื่องมือเพื่อแนะนานักลงทุนในฟงั ก์ชนต่
ั ่ างๆ
2. เพื่อนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ไปเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือในการใช้วเิ คราะห์
หลักทรัพย์ของเจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เครือ่ งมือเพื่อแนะนานักลงทุ นทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของนักลงทุน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทม่ี ี
ความเชีย่ วชาญในการใช้โปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex และมี
ประสบการณ์ในการแนะนานักลงทุนมากกว่า 1 ปี ของบริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling)
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะเป็นใครก็ได้ทม่ี ลี ักษณะตามความต้องการของผู้วจิ ยั โดย
อาจจะกาหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป คือ
1. เป็นพนักงานทีท่ างานในบริษทั หลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสบการณ์ ทางานอย่างน้อย 1 ปี
2. เป็นพนักงานทีใ่ ช้ทงั ้ โปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex
จานวนของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้การเก็บข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ
และจานวนกลุ่มตัวอย่างได้คดิ จาก
จานวนพนักงานตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน 2554 มีจานวน 25,904 และบริษทั หลักทรัพย์ท่ที งั ้ หมดจานวน 113 บริษทั เท่ากับ
อัตราค่าเฉลี่ย พนักงาน 229 คน ต่อบริษัท และในบริษัทหลักทรัพย์ตวั อย่างมีจานวนพนักงานที่
ใช้ทงั ้ โปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี
จานวน 200 คน โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างทีผ่ ู้วจิ ยั กาหนดคือ 30 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของ
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จานวนพนักงานทีใ่ ช้ทงั ้ โปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซึ่งเป็นสูตรเพื่อใช้ในการคานวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมัน่
n = (N)/(1 + N (e)2)
e คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนกลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน 30 คน จาก 200 คน
n = (200)/(1+200*(0.167)^2)
n = 30.40530268
จะได้ความเชือ่ มันที
่ ่ 1-0.167 = 0.833 หรือ 83%
การประกอบธุรกิ จนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคล
อืน่ เป็นทางค้าปกติ โดยได้รบั ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอืน่ เป็นการตอบแทน
ดังนัน้ หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทัวไปว่
่ า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมทีจ่ ะ
ให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดาเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคล
อืน่ หรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ ดังนัน้ หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่
ว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะใช้บญ
ั ชีของตนเองเข้าทาการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์น อกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์กบั บุคคลอืน่ หรือลูกค้า จึงถือเป็น
การประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์
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ทัง้ นี้ มาตรา 90 ยังกาหนดไว้วา่ การประกอบธุรกิจดังกล่าวจะกระทาได้กต็ ่อเมื่อ ได้รบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่
ว่าการประกอบธุรกิจเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด จะอยู่ในราชอาณาจักร รวมทัง้ ไม่วา่ หลักทรัพย์ทท่ี า
การซื้อหรือขายจะเป็นหลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และไม่วา่ ลูกค้าจะอยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือไม่
เครื่องมือการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธกี ารเก็บข้อมูลทีผ่ ู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารการสนทนา กับผู้ตอบ
ในลักษณะทีม่ ปี ฏิสมั พัน ธ์ต่อกัน (face to face interaction) การสัมภาษณ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั นี้เป็น
การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ ทผ่ี ู้วจิ ยั ได้กาหนด
โครงสร้างและคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการไปเก็บข้อมูล และไปสัมภาษณ์
กับผู้ให้ขอ้ มูลตามโครงสร้างคาถามทีไ่ ด้กาหนดไว้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นการสัมภาษณ์ทผ่ี ู้วจิ ยั สร้างขึน้
วัตถุประสงค์ การวิจยั ดังนี้ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

โดยให้ครอบคลุมตาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 โปรแกรม BISNEWS Apex
ส่วนที่ 3 โปรแกรม e - Finance Smart Portal
ส่วนที่ 4 Base on โปรแกรม BISNEWS Apex และ Finance Smart Portal โดยมี
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ศึกษาและรวบข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตาราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. นาความรู้ทไ่ี ด้มาออกแบบ สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
3. นาแบบสัมภาษณ์ ทส่ี ร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษา และผู้เชีย่ วชาญเพื่อ
ตรวจแก้ไข
4. นาแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ในการวิจยั ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบตัวต่อตัวโดยใช้
คาถามทีไ่ ด้เตรียมไว้แล้ว เมือ่ ได้รบั ข้อมูลในการสัมภาษณ์กน็ ามาบันทึกลงในไฟล์ excel เพื่อ
นาไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ข้อจากัดของการวิ จยั
เนื่องจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบตัวต่อตัวเพื่อ
รวบข้อมูลในการใช้โปรแกรม BISNEWS Apex และ Finance Smart Portal ในการแนะนานัก
ลงทุนนัน้ เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลให้ครบนัน้ เป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์
นาน จึงมีอปุ สรรคในการนัดหมายในการสัมภาษณ์ เพราะจะสามารถนัดสัมภาษณ์ได้เฉพาะ
ช่วงเวลาตลาดปิดคือ 12.30-14.30 จึงใช้เวลานานในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลของ
เจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จานวน 30 คน
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ในการวิจยั มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1. การตอบแบบเลือกตอบ
1.1 ถ้าตอบในตัวเลือกนัน้ ให้คะแนนเท่ากับ 1
1.2 ไม่ตอบในตัวเลือกนัน้ ให้คะแนนเท่ากับ 0
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตบิ รรยายด้วยการแจกแจงความถี่ (frequency)
(percentage) ของกลุ่มตัวอย่า งทีต่ อบแบบสัมภาษณ์ทงั ้ หมด

และหาค่าร้อยละ

2. การตอบแบบเรียงลาดับ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
โดยมีเกณฑ์การแปรผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด หมายถึง ถูกเลือกหรือได้รบั เป็นลาดับที่ 1 และค่าเฉลี่ยรองลงมา หมายถึง ถูก
เลือกหรือได้รบั เป็นลาดับถัดมา จนกระทังค่
่ าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ หมายถึง ถูกเลือกหรือได้รบั เป็น
ลาดับสุดท้าย
3. การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการแจกแจงความถี่แบบ 2 ทาง
และหาค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสัมภาษณ์ทงั ้ หมด
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บทที่ 4 สรุปผลการวิ จยั
ในการสรุปผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาปจั จัยในการเป็น Software Tool Analyze ชัน้ นา
ทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้กบั นักลงทุน
ของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : กรณีศกึ ษาระหว่าง โปรแกรม eFin Smart Portal และ
โปรแกรม BISNEWS Apex จากจานวนทีไ่ ปทาการสัมภาษณ์ตัวแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ จานวน 30 คน ในบริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยผู้วจิ ยั จะแบ่งการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 โปรแกรม BISNEWS Apex
ส่วนที่ 3 โปรแกรม e - Finance Smart Portal
ส่วนที่ 4 Base on โปรแกรม BISNEWS Apex และ Finance Smart Portal
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ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัว แทนนายหน้ าซื้อขาย
หลักทรัพย์
จากคาถามส่วนที่ 1 ด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ของตัวแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เพื่อให้สามารถจาแนกพฤติกรรมตามกลุ่มสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ช่วงอายุ
16-25
26-35
36-45
>45

จานวน
1
23
6
0
รวม
30
100%
ตาราง 4 ข้อมูลช่วงอายุของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

%
3%
77%
20%
0%

ช่วงอายุของตัวแทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
0% 3%
20%
16-25
26-35
77%

36-45
>45

รูป 9 กราฟวงกลมอัตราส่วนช่วงอายุของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จากรูปที่ 9 และตารางที่ 4 พบว่าช่วงอายุของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาก
ทีส่ ดุ คือ 26-35 ปี เป็นจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ช่วงอายุ 36-45 ปี จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 16-25 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และจะไม่มตี วั แทนนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ท่อี ายุเกิน 45 ปี
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทใ่ี ช้โปรแกรมช่วยใน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนานักลงทุนส่วนมากจะมีชว่ งอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี และกลุ่ม
ผู้มปี ระสบการณ์ สงู ในการให้คาแนะนานักลงทุนคือช่วงอายุ 36-45 ปีจะมีจานวนรองลงมาและมี
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เพียง 3% ทีม่ อี ยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปี และในกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการสัมภาษณ์จะไม่มตี วั แทน
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทม่ี อี ายุมากกว่า 45 อยู่เลย
รูปแบบการลงทุน
จานวน
%
วันต่อวัน (Day trade)
2
7%
ระยะสัน้ (1-3 เดือน)
10
33%
ระยะกลาง (3-6 เดือน)
15
50%
ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)
3
10%
Other
0
0%
รวม
30
100%
ตาราง 5 รูปแบบของนักลงทุนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ให้การแนะนา

รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนที่ได้รบั การแนะนา
%
Other
ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี )
ระยะกลาง (3-6 เดือน)
ระยะสัน้ (1-3 เดือน)
วันต่อวัน (Day trade)

0%
0
10%

จานวน

3

50%

15

33%
7%

10
2

รูป 10 กราฟแท่งแสดงจานวนของรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้ให้คาแนะนาในการลงทุน
จากตารางที่ 5 และ รูปที่ 10 จะพบว่านักลงทุนระยะกลาง 3-6 เดือน มีจานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 มีนักลงทุน ระยะสัน้ 1-3 เดือน มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 นักลงทุน
ระยะยาว มกกว่า 1 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และนักลงทุนแบบวันต่อวัน Day trade
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ นักลงทุน ส่วนใหญ่ท่รี บั ฟงั คาแนะนาจากตัวแทนนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ทใ่ี ช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นนั ้ จะเป็นนักลงทุนในกลาง 3-6
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เดือน เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นช่วงการลงทุนทีพ่ อเหมาะสามารถใช้สตู รแนวโน้ ม สภาวะ
แวดล้อมเข้าช่วยในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการลงทุนได้
โปรแกรม
จานวน
%
eFin Smart Portal
27
90%
BISNEWS Apex
29
97%
ตาราง 6 โปรแกรมทีตั่ วแทนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้แนะนานักลงทุน

โปรแกรมที่ตวั แทนหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้แนะนานักลงทุน
%
BISNEWS Apex

97%

eFin Smart Portal

90%

จานวน
29
27

รูป 11 กราฟแท่งแสดงโปรแกรมทีตั่ วแทนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 6 และ รูปที่ 11 จะพบว่ามีตวั แทนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้โปรแกรมเพื่อ
แนะนานักลงทุน BISNEWS Apex จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 97 และมี โปรแกรม eFin
Smart Portal จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ มีถงึ ร้อยละ 93.33 ทีใ่ ช้ทงั ้ สองโปรแกรมเพื่อแนะนานัก
ลงทุนและมีเพียงร้อยละ 6.66 เลือกเอาข้อมูลโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่งนาไปแนะนานักลงทุน
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ส่วนที่ 2 โปรแกรม BISNEWS Apex
ฟังก์ชนั ่
จานวน
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
25
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
27
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
24
หลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
17
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
18
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
5
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
2
ตาราง 7 ฟงั ก์ชนที
ั ่ ตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน

ฟังก์ชนที
ั ่ ่ตวั แทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพื่อแนะนานัก
ลงทุน
จานวน
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

2
5
18
17
24
27
25

รูป 12 กราฟแท่งแสดงฟงั ก์ชนที
ั ่ ตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 7 รูปที่ 12 แสดงให้เห็นว่าฟงั ก์ชนกราฟ
ั่
และเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) มีตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เลือกใช้
จานวน 27 คน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ
รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) จานวน 25 คน ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบท
วิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ จานวน 24 คน ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ จานวน 18 คน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย จานวน
17 คน หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ) จานวนวน 5
คน และ หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ จานวน 2 คน
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจกับการใช้
เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time จะเห็นได้จาก 3
ฟงั ก์ชนแรกที
ั่
ต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์เลือกที่จะใช้แนะนานักลงทุน คือ กราฟและ
เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) และข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
ฟังก์ช ั ่น
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทังดั
้ ชนีตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพืน้ ฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ ่านสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

จานวน
25
26
20
18
19
5
1

ตาราง 8 ข้อมูลทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน

ข้อมูลที่ตวั แทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพื่อแนะนานัก
ลงทุน
จานวน
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

1
5
19
18
20
26
25

รูป 13 กราฟแท่งแสดงข้อมูลทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 8 รูปที่ 13 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ท่ี
ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ใช้แนะนานักลงทุนมากที่สดุ คือ กราฟ และเครือ่ งมือวิเคราะห์
หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) มีตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เลือกใช้จานวน 26 คน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ใน
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ประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) จานวน 25 คน ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์
และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ จานวน 20 คน ข้อมูลปจั จัยพื้นฐาน
และข้อมูลเศรษฐกิจ จานวน 19 คน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
จานวน 18 คน หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ทา่ นสนใจ)
จานวนวน 5 คน และ หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ จานวน 1 คน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจกับการใช้
เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time และได้นาข้อมูลประเภท
Real Time ไปแนะนานักลงทุนมากที่สดุ จะเห็นได้จากข้อมูลจาก 3 ฟงั ก์ชนแรกที
ั่
ต่ วั แทน
นายหน้าค้าหลักทรัพย์เลือกที่จะใช้แนะนานักลงทุน คือ กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และ
ดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และข่าวภาษาไทยแบบ
เรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ฟังก์ชนั ่

5

4

3

2

1

คะแนน
รวม

%

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ 13 10 7 0 0
126
15.04
รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
18 6 6 0 0
132
15.75
ตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบท
วิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
9 13 8 0 0
121
14.44
หลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
12 9 8 1 0
122
14.56
อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
12 9 8 1 0
122
14.56
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
6 8 15 1 0
109
13.01
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
4 9 16 1 0
106
12.65
คะแนน
74 64 68 4 0
838
100
ตาราง 9 คะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟงั ก์ชนต่
ั ่ างๆ ของโปรแกรม
BISNEWS Apex
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คะแนนที่ตวั แทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟังก์ชนั ่
ต่างๆ ของโปรแกรม BISNEWS Apex
%
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

12.65
13.01
14.56

14.56
14.44
15.75
15.04

รูป 14 กราฟแท่งแสดงจานวนคะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟงั ก์ชนของ
ั่
โปรแกรม BISBEWS Apex
จากตารางที่ 9 รูปที่ 14 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้กบั
เครื่องมือในการวิเคราะห์สาหรับโปรแกรม BISNEWS Apex ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้
คะแนนเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วมากที่สดุ คือ กราฟ และเครือ่ งมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) ได้รอ้ ยละ 15.04 ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และ
ดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ร้อยละ 15.04 ข่าว
ภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ร้อยละ
14.44 ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ ร้อยละ 14.56 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 14.56 หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่ทา่ นสนใจ) ร้อยละ 13.01 และ หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ ร้อยละ 12.65
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจ
และให้
คะแนนกับการใช้เครือ่ งมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time และได้
นาข้อมูลประเภท Real Time ไปแนะนานักลงทุนมากที่สดุ จะเห็นได้จากข้อมูลจาก 2 ฟงั ก์ชนั ่
แรกทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ
คือ กราฟและเครือ่ งมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์
ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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ฟังก์ชนั ่
ข่าวด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อตลาด
ข้อมูลหุน้ ทีต่ ่างชาติ และสถาบัน
แบบ Real Time
ราคาของ Commodities ของ
อเมริกาและกราฟ

ความหมายศัพท์ห้ นุ
ข่าวสภาพแวดล้อมทีม่ ปี จั จัยทาให้หนุ้ ผันผวน
ปริมาณการเข้าซื้อหุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ โดยสรุปทัง้
วัน
ราคาถ่านหิน น้ าตาล และกลุ่มเกษตร เป็นต้น

CDS (Credit Default Swap) ของแต่ละประเทศ ของมูลดัชนี
ข้อมูล CDS
สาคัญต่างๆ เช่น PMI (Performance of Manufacturing
Index)
ราคาอัพเดตแบบ Real Time ของสินค้าภาคการเกษตร
ราคาสิน ค้าเกษตร
ทัง้ หมด
Ticker Stocks เป็นการดูหนุ้ ว่า หุน้ ในระหว่างวันมีการเคาะ
ซื้อ เคาะขายกันอย่างไร หุน้ ตัวไหนมีออร์เดอร์ (Order) ที่
เคาะซื้อขายกันครัง้ ละเป็นจานวนหุน้ ทีม่ ากๆ เช่น ครัง้ ละ 3
ล้านหุน้ , 5 ล้านหุน้ , 10 ล้านหุน้ หรือ มากกว่านี้ เพื่อดูถงึ แรง
Ticker ราคาหุน้
ซื้อ แรงขายของหุน้ และเราจะได้เลือกดูวา่ หุน้ ตัวนัน้ ๆ มี
ปจั จัยพื้นฐาน และสัญญาณทางเทคนิค เป็น สัญญาณซื้อหรือ
ขาย เราจะได้ตดั สินใจลงทุนหรือ ขายหุน้ ออกจากพอร์ต เพื่อ
ลดความเสี่ยงได้ถูก
ข้อมูล Real Time มากกว่านี้
โปรแกรมยังมี Delay ใน การ Feed ข้อมูล
ข้อมูล P/E ของอุตสาหกรรม
P/E (Price/Earning per Share อัตราส่วนระหว่างราคาหุน้
เทียบกับข้อมูล PE ของหุน้ ตัว
และกาไรต่อหุน้ ) Price ราคาหุน้ ตัวใดตัวหนึ่ง ทีผ่ ู้ลงทุน
นัน้ ๆ
ต้องการจะลงทุน , Earnings ความสามารถในการทากาไร
จัดกรุ๊ปโซนราคาตลาด
จัดกลุ่ม Zone ต่างประเทศ เช่น ภาวะราคาตลาด Zone ยุโรป
ต่างประเทศ
, อเมริกา
ตาราง 10 ฟงั ก์ชนที
ั ่ ตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แนะนาให้โปรแกรม BISNEWS Apex
เพิม่ เติม
จากตารางที่ 10 จะเห็นได้วา่ โปรแกรม BISNEWS Apex ยังขาดฟงั ก์ชนที
ั ่ ่สาคัญๆ
หลายอย่าง โดยเฉพาะข้อมูลด้านตลาดทางต่างประเทศ และฟงั ก์ชนเสริ
ั ่ มต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อมูล
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ประกอบการตัด สินใจ เช่น ราคาสินค้าภาคเกษตร ดัชนีหนุ้ ในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลสาคัญๆ ที่
หลักทรัพย์ต้องประกาศเกีย่ วกับหุน้ ตัวนัน้ ๆ

ส่วนที่ 3 โปรแกรม eFin Smart Portal
ฟังก์ชนั ่
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

จานวน

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)

24

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์

23

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

7

ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

11

หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)

2

หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

1

17

34

ฟังก์ชนั ่

ข้อมูลเกีย่ วกับการขึน้ XD, XR,
XM, XW และสามารถทาการ
ค้นหาได้เร็ว และสะดวก

ความหมายศัพท์ห้ นุ
XD (Excluding Dividend): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงิน
ปนั ผล
XR (Excluding Right): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิจองซื้อหุน้
ออกใหม่
XW (Excluding Warrant): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหลักทรัพย์
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้
สิทธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสัน้
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซ้อื
หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่
ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
XI (Excluding Interest): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั
ดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงิน
ต้นทีบ่ ริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้
XA (Excluding All): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิทกุ ประเภทที่
บริษัทประกาศให้ในคราวนัน้
XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุด ทะเบียนพักการ
โอนหุน้ เพื่อให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หุน้ ในการนาตราสารสิทธิไปแปลง
สภาพเป็นหุน้ อ้างอิง
XM (Excluding Meetings): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิเข้า
ประชุมผู้ถอื หุน้
XN (Excluding Capital Return): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิใน
การรับเงินคืนจากการลดทุน

ตาราง 11 ฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่
แนะนานักลงทุน
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ฟังก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ที่ตวั แทนนายหน้ า
ซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพื่อแนะนานักลงทุน
จานวน
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

1
2
11

7

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…

23

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

24
17

รูป 15 กราฟแท่งแสดงจานวนฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 11 รูปที่ 15 แสดงให้เห็นว่าฟงั ก์ชนกราฟ
ั่
และเครือ่ งมือวิเคราะห์
หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) มีตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เลือกใช้จานวน 24 คน ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้า
ค้าหลักทรัพย์ จานวน 23 คน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ใน
ประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) จานวน 17 คน ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ จานวน 11 คน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย จานวน
7 คน หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ทา่ นสนใจ) จานวนวน 2
คน และ หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ จานวน 1 คน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจกับการใช้
เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time จะเห็นได้จาก 3
ฟงั ก์ชนแรกที
ั่
ต่ วั แทนนายหน้าค้า หลักทรัพย์เลือกที่จะใช้แนะนานักลงทุน คือ กราฟและ
เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) และข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
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ฟังก์ช ั ่น
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทังดั
้ ชนีตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

จานวน

17

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)

23

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์

22

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

7

ข้อมูลปจั จัยพืน้ ฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

11

หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ ่านสนใจ)

2

หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

1

ตาราง 12 ข้อมูลของโปรแกรม eFin Smart Portal ทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใช้เพือ่
แนะนานักลงทุน

ข้อมูลของโปรแกรม eFin Smart Portal ที่ตวั แทนนายหน้ าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใช้เพื่อแนะนานักลงทุน
จานวน
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

1
2

11
7

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…

22

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

23
17

รูป 16 กราฟแท่งแสดงข้อมูลของโปรแกรม eFin Smart Portal ทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ใช้เพือ่ แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 12 รูปที่ 16 แสดงให้เห็นว่าฟงั ก์ชนกราฟ
ั่
และเครือ่ งมือวิเคราะห์
หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) มีตวั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เลือกใช้จานวน 23 คน ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้า
ค้าหลักทรัพย์ จานวน 22 คน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ใน
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ประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) จานวน 17 คน ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ จานวน 11 คน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย จานวน
7 คน หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ทา่ นสนใจ) จานวนวน 2
คน และ หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ จานวน 1 คน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจกับการใช้
เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time จะเห็นได้จาก 3
ฟงั ก์ชนแรกที
ั่
ต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์เลือกที่จะใช้แนะนานักลงทุน คือ กราฟและ
เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์บทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
5

4

3

2

1

คะแนน
รวม

%

4

13 10

3

0

108

14.84

9

9

9

3

0

114

15.66

8

9

10

3

0

112

15.38

4

9

13

4

0

103

14.15

2

10 14

4

0

100

13.74

หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)

1

7

18

4

0

95

13.05

หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

2

6

18

4

0

96

13.19

คะแนน

30 63 92 25

0

728

100

ฟังก์ชนั ่
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ
รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
ตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบท
วิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

ตาราง 13 คะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟงั ก์ชนต่
ั ่ างๆ ของโปรแกรม eFin
Smart Portal

38

คะแนนที่ตวั แทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟังก์ชนั ่
ต่างๆ ของโปรแกรม eFin Smart Portal
%
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

13.19
13.05
13.74

14.15

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…

15.38

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

15.66
14.84

รูป 17 กราฟแท่งแสดงจานวนคะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ฟงั ก์ชนของ
ั่
โปรแกรม eFin Smart Portal
จากตารางที่ 13 รูปที่ 17 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้กบั
เครื่องมือในการวิเคราะห์สาหรับโปรแกรม eFin Smart Portal ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้
คะแนนเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วมากที่สดุ คือ กราฟ และเครือ่ งมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) ได้รอ้ ยละ 15.66 ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์
จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ร้อยละ 15.38 ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ร้อยละ
14.84 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 14.15 ข้อมูล
ปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.74 หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ ร้อยละ 13.19
และหน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ) ร้อยละ 13.05
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักหลักทรัพย์พึงพอใจ
และให้
คะแนนกับการใช้เครือ่ งมือในการช่วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ในฟงั ก์ชนประเภท
ั่
Real Time และได้
นาข้อมูลประเภท Real Time ไปแนะนานักลงทุนมากที่สดุ จะเห็นได้จากข้อมูลจาก 2 ฟงั ก์ชนั ่
แรกทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ
คือ กราฟและเครือ่ งมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด), ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์
ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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ความหมายศัพท์ห้ นุ

ข้อมูลหุน้ ทีต่ ่างชาติ และสถาบัน
แบบ Real Time

ปริมาณการเข้าซื้อหุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ โดยสรุปทัง้
วัน

ราคาของ Commodities ของ
อเมริกาและกราฟ

ราคาถ่านหิน น้ าตาล และกลุ่มเกษตร เป็นต้น

ข้อมูล Real Time มากกว่านี้

โปรแกรมยังมี Delay ใน การ Feed ข้อมูล

P/E (Price/Earning per Share อัตราส่วนระหว่างราคาหุน้
ข้อมูล P/E ของอุตสาหกรรม เทียบ
และกาไรต่อหุน้ ) Price ราคาหุน้ ตัวใดตัวหนึ่ง ทีผ่ ู้ลงทุน
กับข้อมูล PE ของหุน้ ตัวนัน้ ๆ
ต้องการจะลงทุน , Earnings ความสามารถในการทากาไร
XD (Excluding Dividend): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั
เงินปนั ผล XR (Excluding Right): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้
สิทธิจองซื้อหุน้ ออกใหม่ XW (Excluding Warrant): ผู้ซ้อื
หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หลักทรัพย์ XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซ้อื
หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพย์ระยะสัน้ XT (Excluding Transferable
Subscription Right): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสาคัญ
ข้อมูลเกีย่ วกับการขึน้ XD, XR, แสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
XM, XW และสามารถทาการค้นหา XI (Excluding Interest): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั
ได้เร็ว และสะดวก
ดอกเบี้ย XP (Excluding Principal): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้
สิทธิรบั เงินต้นทีบ่ ริษทั ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้
XA (Excluding All): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิทกุ ประเภท
ทีบ่ ริษทั ประกาศให้ในคราวนัน้ XE (Excluding Exercise):
แสดงการปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อให้สทิ ธิแก่ผู้
ถือหุน้ ในการนาตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุน้ อ้างอิง
XM (Excluding Meetings): ผู้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิเข้า
ประชุมผู้ถอื หุน้ XN (Excluding Capital Return): ผู้ซ้อื
หลักทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
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ข้อมูล NVDR

Non-Voting Depository Receipt เป็นตราสารเพื่อการ
ลงทุนชนิดหนึ่งทีอ่ อกโดยบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ ซึ่งเป็น
บริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการมี
NVDR นัน้ มีไว้เพื่อลดข้อจากัดของการเข้าลงทุนของผู้
ลงทุนต่างประเทศในตลาดหุน้ ไทย

ราคา Gold Spot แบบ Real Time

Goldspot คือ ราคาทองต่างประเทศ มีการซื้อขายทองโดย
ใช้เงินสกุลดอลล่าร์

กราฟกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index)
ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ท่ี
ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ท่อี ยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

Basic Internet add TFAX
Compare AVG Vol5 (Trading
day)

ค้นหาหุน้ ผิดปกติ

ตาราง 14 ฟงั ก์ชนที
ั ่ ตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แนะนาให้โปรแกรม eFin Smart Portal
เพิม่ เติม
จากตารางที่ 14 จะเห็นได้วา่ โปรแกรม eFin Smart Portal ยังขาดฟงั ก์ชนที
ั ่ ส่ าคัญๆ หลายอย่าง
โดยเฉพาะข้อมูลด้านตลาดทางต่างประเทศ และฟงั ก์ชนเสริ
ั ่ มต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น ราคากลุ่มอุตสาหกรรม ฟงั ก์ชนเกี
ั ่ ย่ วกับทอง ดัชนีหนุ้ ในรูปแบบต่างๆ ข้อมูล
สาคัญๆ ทีห่ ลักทรัพย์ต้องประกาศเกีย่ วกับหุน้ ตัวนัน้ ๆ และฟงั ก์ชนบางอย่
ั่
างทีโ่ ปรแกรม
BISNEWS Apex มี
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ส่วนที่ 4 Base on โปรแกรม BISNEWS Apex และ eFin Smart Portal
5

4

3

2

1

คะแนน
รวม

%

9

14

5

2

0

120

14.81

11

14

4

1

0

125

15.43

5

18

5

2

0

116

14.32

6

16

7

1

0

117

14.44

8

15

6

1

0

120

14.81

หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)

3

13

13

1

0

108

13.33

หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

2

11

16

1

0

104

12.84

คะแนน

44

101 56

9

0

810

100

ฟังก์ชนั ่
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ใน
ประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
ตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบท
วิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

ตาราง 15 ความพึงพอใจของท่านทีม่ ตี ่อฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
BISNEWS Apex ทีท่่ านคิดว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม eFin Smart Portal
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Base on ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อฟังก์ชนของโปรแกรม
ั่
BISNEWS Apex ที่ท่านคิ ดว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
โปรแกรม eFin Smart Portal
%
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ

หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

12.84

13.33
14.81
14.44
14.32
15.43
14.81

รูป 18 กราฟแท่งแสดงจานวนความพึงพอใจของท่านทีมี่ ต่อฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
BISNEWS
Apex ทีท่่ านคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม eFin Smart Portal
จากตารางที่ 15 รูปที่ 18 แสดงให้เห็นว่าคะแนน Base On เปรียบเทียบระหว่างฟงั ก์ชนของ
ั่
โปรแกรม BISNEWS Apex ทีท่ า่ นคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม eFin Smart Portal
ทีต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้กบั เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ให้คะแนนเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วมากที่สดุ คือ กราฟ และเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบ
เรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) ได้รอ้ ยละ 15.43 ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ร้อยละ
14.81 ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ ร้อยละ 14.81 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 14.44 ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จาก
บริษัทตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ร้อยละ 14.32 หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ) ร้อยละ 13.33 หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ ร้อยละ 12.84
จะเห็นได้วา่ คะแนน Base On เปรียบเทียบระหว่างฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
BISNEWS
Apex ทีท่ า่ นคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม eFin Smart Portal นัน้ จะมีคา่ เฉลี่ยใกล้กนั
คือระหว่างร้อยละ 12-15 โดยจะมีคะแนนเมือ่ เฉลี่ยออกมาแล้วมากที่สดุ คือ กราฟ และเครือ่ งมือ
วิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) ได้รอ้ ยละ 15.43
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5

4

3

2

1

คะแนน
รวม

%

3

11

10

6

0

101

15.10

4

10

9

6

1

100

14.95

3

10

11

6

0

100

14.95

1

10

13

5

1

95

14.20

0

9

15

6

0

93

13.90

หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)

1

5

18

5

1

90

13.45

หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

0

6

18

6

0

90

13.45

คะแนน

12

61

94 40

3

669

100

ฟังก์ชนั ่
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคา
หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ใน
ประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
ตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบท
วิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

ตาราง 16 ความพึงพอใจของท่านทีม่ ตี ่อฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ทีท่่ านคิดว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม BISNEWS Apex
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Base on ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อฟังก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart Portal ที่ท่านคิ ดว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
โปรแกรม BISNEWS Apex
%
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ

หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่าน…
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

13.45

13.45
13.90
14.20

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทน…

14.95

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์…

14.95

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ใน…

15.10

รูป 19 กราฟแท่งแสดงจานวนความพึงพอใจของท่านทีมี่ ต่อฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
eFin Smart
Portal ทีท่่ านคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม BISNEWS Apex
จากตารางที่ 16 รูปที่ 19 แสดงให้เห็นว่าคะแนน Base On เปรียบเทียบระหว่างฟงั ก์ชนของ
ั่
โปรแกรม eFin Smart Portal ทีท่ า่ นคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม BISNEWS Apex
ทีต่ วั แทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์ให้กบั เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ให้คะแนนเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วมากที่สดุ คือ ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี
หลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ร้อยละ 15.10 กราฟ และ
เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด) ได้รอ้ ยละ 14.95 ข่าว
ภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ร้อยละ
14.95 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 14.20 ข้อมูล
ปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.90 หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ) ร้อยละ 13.45 หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ ร้อยละ 13.45
จะเห็นได้วา่ คะแนน Base On เปรียบเทียบระหว่างฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
BISNEWS
Apex ทีท่ า่ นคิดว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า โปรแกรม eFin Smart Portal เมือ่ เฉลี่ยออกมาแล้ว
มากที่สดุ คือ ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) ร้อยละ 15.10
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โปรแกรม

จานวน %

BISNEWS Apex
25 83%
eFin Smart Portal
5 17%
ตาราง 17 ตารางแสดงจานวนคะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั โปรแกรมที ่
เลือกใช้วเิ คราะห์หลักทรัพย์เพือ่ แนะนานักลงทุน

โปรแกรมที่ตวั แทนนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์เลือกเพื่อใช้
เป็ นเครื่องมือวิ เคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนานักลงทุน
BISNEWS Apex

eFin Smart Portal

17%
83%

รูป 20 กราฟวงกลมแสดงจานวนคะแนนทีตั่ วแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั โปรแกรมที ่
เลือกใช้วเิ คราะห์หลักทรัพย์เพือ่ แนะนานักลงทุน
จากตารางที่ 17 รูปที่ 20 จะเห็นได้วา่ มีจานวนตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เลือกใช้
โปรแกรม eFin Smart Portal จานวน 25 คน หรือร้อยละ 83 และเลือกโปรแกรม BISNEWS
Apex จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 โดยให้เหตุผลตามตารางที่ 18
BISNEWS Apex
ประสิทธิภาพดีกว่า
ให้ขอ้ มูลตรงตามทีต่ ้องการ
มีขอ้ มูลทีค่ รบกว่า มีความเป็น Professional
หากระบบ Internet ขัดข้อง Bisnews ยังสามารถหาข้อมูลได้
แต่ eFinance ไม่สามารถหาได้
โปรแกรมโหลดไวกว่าไม่ต้องรอนาน

eFin Smart Portal
ใช้งา่ ย
ดูกราฟได้
เพราะใช้ฟรีไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ต้นทุนต่า
บทวิเคราะห์ของ eFinance
สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
ได้มากกว่า และมี Function
การใช้งานทีง่ า่ ยกว่า
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Real Time
ข้อมูล Real Time และกราฟละเอียดกว่า
Function ดีกว่ามาก
ข่าว และบทวิเคราะห์ทร่ี วดเร็วกว่า
กราฟทางเทคนิค เพราะทาให้เห็นแนวโน้มของตลาดและตัว
หุน้ ได้พอสมควร ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย
ความสามารถในการดูกราฟของแนวโน้มราคา โปรแกรม
เรียกใช้งานง่าย และเร็ว ไม่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์แฮงค์ด้วย
Real Time กว่า
เครื่องไม่คา้ ง
ข้อมูล BISNEWS มีขา่ วและข้อมูลอืน่ ๆทีเ่ ร็วกว่า eFin
ความถนัดทีเ่ คยใช้งาน
ข้อมูลครบถ้วน
ใช้งานง่ายกว่า การเพิม่ ข้อมูลสะดวกกว่า
มี Function กราฟ ทีด่ ี ข้อมูลครบถ้วน
ข้อมูลและความสารที่ครบถ้วน
มีประสิทธิภาพมากกว่า
ความจริงก็ใช้ได้ทงั ้ 2 แต่เป็นเพราะความเคยชินเพราะใช้
bisnews มานาน เลยคิดว่ามันใช้งา่ ยกว่า คล่องกว่า
Real Time
ไวกว่า คอมพิวเตอร์ไม่แฮงค์
Function ครบกว่า
ตาราง 18 ตารางแสดงเหตุผลในการเลือกโปรแกรมทีช่่ วยวิเคราะห์หลักทรัพย์ของตัวแทน
นายหน้าค้าหลักทรัพย์
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ฟั งก์ช ั ่น

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้ มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้ าค้าหลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่านสนใจ)
หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

ข้อมูล
ของ
โปรแกรม
eFin
Smart
Portal
ที่ ตวั แทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์
ใช้เพื่อ
แนะนา
นักลงทุน

คะแนนที่
ตัวแทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์ให้กบั
ฟั งก์ช ั ่น
ต่ างๆ
ของ
โปรแกรม
eFin
Smart
Portal

Base on
ความพึง
พอใจของ
ท่ านที่มีต่อ
ฟั งก์ช ั ่น
ของ
โปรแกรม
BISNEWS
Apex
ที่ ท่านคิ ดว่า
มี
ประสิ ทธิ ภา
พมากกว่า
โปรแกรม
eFin Smart
Portal

Base on
ความพึง
พอใจของ
ท่ านที่มีต่อ
ฟั งก์ช ั ่น
ของ
โปรแกรม
eFin Smart
Portal
ที่ ท่านคิ ดว่า
มี
ประสิ ทธิ ภา
พมากกว่า
โปรแกรม
BISNEWS
Apex

Sum

%

ฟั งก์ช ั ่น
ของ
โปรแกรม
BISNEWS
Apex
ที่ ตวั แทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์
ใช้เพื่อ
แนะนา
นักลงทุน

ข้อมูล
ของ
โปรแกรม
BISNEWS
Apex
ที่ ตวั แทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์
ใช้เพื่อ
แนะนา
นักลงทุน

คะแนนที่
ตัวแทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์
ให้กบั
ฟั งก์ช ั ่น
ต่ างๆ
ของ
โปรแกรม
BISNEWS
Apex

ฟั งก์ช ั ่น
ของ
โปรแกรม
eFin
Smart
Portal
ที่ ตวั แทน
นายหน้ า
ซื ้อขาย
หลักทรัพ
ย์
ใช้เพื่อ
แนะนา
นักลงทุน

6

6

6

5

5

5

6

7
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20.18

7
5
3
4
2
1

7
5
3
4
2
1

7
3
5
5
2
1

7
6
3
4
2
1

7
6
3
4
2
1

7
6
4
3
1
2

7
3
4
6
2
1

6
6
4
3
2
2

55
40
29
33
15
10

24.12
17.54
12.72
14.47
6.58
4.39

ตาราง 19 สรุปผลการสัมภาษณ์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้โปรแกรมทีช่่ วยในการวิเคราะห์เพือ่ แนะนานักลงทุนของตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์

48

ค่าเฉลี่ยของผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมที่ช่ว ย
ในการวิ เคราะห์เพื่อแนะนานักลงทุนของตัวแทนนายหน้ าค้าหลักทรัพย์
หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอ
ส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่ท่านสนใจ)
6.58%

หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ ค
พิเศษ
4.39%

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์
(ราคาหลักทรัพย์และดัชนี
หลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
20.18%

ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
14.47%
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
12.72%

ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์
และบทวิเคราะห์จากบริษทั
ตัวแทนนายหน้ าค้าหลักทรัพย์
17.54%

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์
หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้ มของตลาด)
24.12%

รูป 21 ค่าเฉลีย่ ของผลการสัมภาษณ์ปจั จัยทีมี่ ผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมทีช่่ วยในการวิเคราะห์
เพือ่ แนะนานักลงทุนของตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
จากตารางที่ 19 รูปที่ 21 จะเห็นได้วา่ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการใช้เครื่องมือที่ชว่ ยในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อแนะนานักลงทุน สรุปได้ตามลาดับดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ฟังก์ชนั ่
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทังดั
้ ชนี
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ข้อมูลปจั จัยพืน้ ฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ ่านสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ

%
24.12
20.18
17.54
14.47
12.72
6.58
4.39

ตาราง 20 สรุปปจั จัยทีมี่ ผลต่อการใช้เครืองมื
่ อทีช่่ วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ แนะนานักลงทุน
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บทที่ 5 สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั ทีผ่ ่านมาได้ศกึ ษาถึงปจั จัยในการเป็น Software Tool Analyze ชัน้ นาที่
ช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั นักลงทุน ของ
ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : กรณีศกึ ษาระหว่าง โปรแกรม eFin Smart Portal และ
โปรแกรม BISNEWS Apex โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีต่ วั แทนนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ผู้มปี ระสบการณ์ในการใช้โปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม
BISNEWS Apex ของบริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่งจานวน 30 คน ซึ่งผลการวิจยั สามารถสรุป
ออกเป็นปจั จัยที่ทาให้โปรแกรมทีช่ ่วยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็น Software Tool Analyze
ชัน้ นาดังนี้
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BISNEWS Apex
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่านสนใจ)

ั ยพืน้ ฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลปจจั
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
ตลาด)
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ
รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

ข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์ (ราคา กราฟและเครื่องมือ
ข่าวภาษาไทยแบบ
หน้ าจอส่วนตัว
หลักทรัพย์และดัชนี
อัตราแลกเปลี่ยน
วิเคราะห์
เรียลไทม์และบท
(สร้างหน้ าจอ
หลักทรัพย์แบบ
หลักทรัพย์ใน
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐาน
หน้ าจอใส่สตู รและ
เงินตรา
วิเคราะห์จากบริษทั
ส่วนตัวซึ่งประกอบ
ต่างประเทศและ และข้อมูลเศรษฐกิจ
เรียลไทม์
ประเทศ รวมทัง้
เทคนิ คพิเศษ
ตัวแทนนายหน้ าค้า
ไปด้วยข้อมูลที่ท่าน
อัตราดอกเบี้ย
(วิเคราะห์แนวโน้ ม
ดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์
สนใจ)
หลักทรัพย์
ของตลาด)
ต่างประเทศ)
ฟงั ก์ช ั ่นที่ใช้
21.19
22.88
20.34
14.41
15.25
4.24
1.69
ข้อมูลที่ใช้

21.93

22.81

17.54

15.79

16.67

4.39

0.88

คะแนนที่ให้

15.04

15.75

14.44

14.56

14.56

13.01

12.65

ในส่วนของ BISNEWS Apex จะเห็นได้วา่ ในขณะทีฟ่ งั ก์ชนที
ั ่ ใ่ ช้และข้อมูลทีน่ าไป
แนะนานักลงทุนจะมีคะแนนเฉลี่ยเท่าๆ กันในทุกๆ ฟงั ก์ชนและเรี
ั่
ยงลาดับอย่างเห็น ได้ชดั แต่ใน
ส่วนของคะแนนทีใ่ ห้กบั ฟงั ก์ชนกั
ั ่ บมีคา่ เฉลี่ยทีเ่ ท่ากันทุกฟงั ก์ชนั ่
สิง่ ทีไ่ ด้จากกราฟนี้แสดงให้
เห็นว่าในขณะทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มีความสนใจให้ให้ความสาคัญในทุกๆ
ฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
แต่เลือกที่จะใช้แค่บางฟงั ก์ชนั ่ และนาข้อมูลบางส่วนไปแนะนานักลงทุน
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eFin Smart Portal
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่านสนใจ)
ั ยพืน้ ฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลปจจั
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษัทตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของ
ตลาด)
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ
รวมทัง้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

ข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์ (ราคา กราฟและเครื่องมือ
ข่าวภาษาไทยแบบ
หน้ าจอส่วนตัว
หลักทรัพย์และ
อัตราแลกเปลี่ยน
วิเคราะห์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐาน (สร้างหน้ าจอ
เรียลไทม์และบท
ดัชนี หลักทรัพย์ใน หลักทรัพย์แบบ
หน้ าจอใส่สตู รและ
เงินตรา
วิเคราะห์จากบริษทั
ส่วนตัวซึ่งประกอบ
และข้อมูล
ต่างประเทศและ
เรียลไทม์
ประเทศ รวมทัง้
เทคนิ คพิเศษ
เศรษฐกิจ ไปด้วยข้อมูลที่ท่าน
ตัวแทนนายหน้ าค้า
อัตราดอกเบี้ย
ดัชนี ตลาด (วิเคราะห์แนวโน้ ม
หลักทรัพย์
สนใจ)
หลักทรัพย์
ของตลาด)
ต่างประเทศ)
ั
ฟงก์ช ั ่นที่ใช้
20.00
28.24
27.06
8.24
12.94
2.35
1.18
ข้อมูลที่ใช้

20.48

27.71

26.51

8.43

13.25

2.41

1.20

คะแนนที่ให้

14.84

15.66

15.38

14.15

13.74

13.05

13.19

ในส่วนของ eFin Smart Portal จะเห็นได้วา่ ในขณะทีฟ่ งั ก์ชนที
ั ่ ใ่ ช้และข้อมูลทีน่ าไป
แนะนานักลงทุนจะมีคะแนนเฉลี่ยเท่าๆ กันในทุกๆ ฟงั ก์ชนและเรี
ั่
ยงลาดับอย่างเห็น ได้ชดั แต่ใน
ส่วนของคะแนนทีใ่ ห้กบั ฟงั ก์ชนกั
ั ่ บมีคา่ เฉลี่ยทีเ่ ท่ากันทุกฟงั ก์ชนั ่
สิง่ ทีไ่ ด้จากกราฟนี้แสดงให้
เห็นว่าในขณะทีต่ วั แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มีความสนใจให้ให้ความสาคัญในทุกๆ
ฟงั ก์ชนของโปรแกรม
ั่
แต่เลือกที่จะใช้แค่บางฟงั ก์ชนั ่ และนาข้อมูลบางส่วนไปแนะนานักลงทุน
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Base On
BISNEWS Apex

eFin Smart Portal

หน้ าจอใส่สตู รและเทคนิ คพิเศษ

12.84
13.45

หน้ าจอส่วนตัว (สร้างหน้ าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่านสนใจ)

13.33
13.45
14.81
13.90

ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ

14.44
14.20

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์

14.32
14.95

กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้ มของ
ตลาด)

15.43
14.95

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนี หลักทรัพย์ในประเทศ
รวมทัง้ ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

14.81
15.10

ในส่วนของการ Base On จะเห็นว่าเมื่อสรุปการให้คะแนนในแต่ละฟงั ก์ชนเปรี
ั ่ ยบเทียบ
กันทัง้ สองโปรแกรม จะเห็นได้วา่ มีอตั ราส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงว่าตัวแทนนายหน้า
ค้าหลักทรัพย์ ให้ความสาคัญกับทุกๆ ฟงั ก์ชนั ่ ในทัง้ สองโปรแกรม และเมื่อให้ทาการตัดสินใจ
เลือกโปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์ เพียงโปรแกรมเดียวสรุปผลได้ดงั นี้
eFin Smart Portal

BISNEWS Apex
17%

83%
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จากรูปจะเห็นได้วา่ ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์เลือก BISNEWS Apex ถึง 83 %
และเมื่อนาข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์กจ็ ะสามารถทราบได้วา่ ปจั จัยที่สาคัญในการเลือกเครือ่ งมือ
ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนานักลงทุนคือ
Analyst

BISNEWS eFin Smart
Apex
Portal

Result

24.12%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับที่ 1 เพราะเป็น
ข้อมูลทีส่ าคัญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์

20.18%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับที่ 2 ราคามีผลใน
การวิเคราะห์การขึน้ ลง
ช่วงเวลาซื้อขาย จึงเป็น
สิง่ สาคัญทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูล
ที่ Real Time มากที่สดุ

17.54%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับที่ 3 ข่าวเป็นปจั จัย
เสริมทีช่ ว่ ยในการ
วิเคราะห์ สิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ล้วนมีผลกระทบทัง้
ทางตรง และอ้อมของ
กิจการนัน้ ๆ ซึ่งมีผลต่อ
ราคาหุน้

1.กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์

หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
(วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)

Function

2.ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์

(ราคาหลักทรัพย์และดัชนี
หลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)

3.ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์

และบทวิเคราะห์จากบริษทั
ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
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Analyst

4.ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและ

ข้อมูลเศรษฐกิจ

BISNEWS Apex

14.47%

12.72%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับที่ 5 นักลงทุนบาง
กลุ่มอาศัยภาวะความผัน
ผวนของการแลกเปลี่ยน
เงินตราเพื่อทากาไร จึง
เป็นอีกส่วนที่สาคัญใน
การหาข้อมูลเพื่อแนะนา
ให้นักลงทุน

6.58%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญอันดับ
ที่ 6 เนื่องจากตัวแทนหน้า
นายซื้อขายหลักทรัพย์ มี
ทักษะในการประยุกต์
โปรแกรมน้อยจึงไม่คอ่ ย
นิยมในฟงั ก์ชนนี
ั่ ้

4.39%

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับสุดท้ายเนื่องจาก
ตัวแทนหน้านายซื้อขาย
หลักทรัพย์ ไม่มที กั ษะใน
การ setup, codding ซึ่งสูตร
เหล่านี้ต้องใช้ทกั ษะด้านนี้
จึงมีเพียงส่วนน้ อยทีใ่ ช้

Function

(สร้าง
หน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่ทา่ นสนใจ)

6.หน้าจอส่วนตัว

7.หน้าจอใส่สตู รและเทคนิค

พิเศษ

Result

เป็นปจั จัยทีส่ าคัญเป็น
อันดับที่ 4 เป็นปจั จัยเสริม
อีกอย่างทีช่ ว่ ยในการ
วิเคราะห์ พื้นฐาน ของ
บริษัท ภาวะเศรษฐกิจ

5.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย

eFin Smart
Portal
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Analyst
CPU

BISNEWS
Apex

eFin Smart
Portal

> 1 GHz

> 1.7 GHz

Result

มีผลในการประมวลผล
ของข้อมูลของ
> 256 MB
> 1 GB
เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ เพราะ
> 100 MB > 100 MB
ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ให้
> 128
> 128 Kbps ความสาคัญ อย่างมาก
Kbps
กับข้อมูลแบบ Real

RAM

spec

HDD

Internet

Cost

Time

Rate 200 User

1400/User

300/User

ราคาไม่เป็นปจั จัยใน
การเลือกใช้เครือ่ งมือ
ในการวิเคราะห์ของ
ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์

ตาราง 21 สรุปผลการวิจยั
จากตารางสรุปผลวิจยั จะเห็นได้วา่ ปจั จัยสาคัญที่จะทาให้เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์เป็น Software Tool ชัน้ นาได้นนั ้ มีปจั จัยทีส่ าคัญเรียงลาดับดังนี้
1. กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
2. ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
3. ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
4. ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
5. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
6. หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
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7. หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
โดยสรุปปจั จัยที่สาคัญจริงๆ ในการเลือกใช้เครือ่ งในการวิเคราะห์หลักทรัพย์คอื
เรียลไทม์ ไม่วา่ จะเป็นทัง้ ในด้านข้อมูล หรือการประมวลผล โดยจะสังเกตได้จาก 3 อันดับแรก
ของปจั จัยคือ
1. กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
24.12%
2. ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 20.18%
3. ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ 17.54%
คิดเป็น 61.84%
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่สาคัญที่สาคัญทีไ่ ด้จากผลการวิจยั ทีเ่ ครื่องมือทีช่ ว่ ยในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ชนั ้ นาทีจ่ ะต้องมีเพิม่ เติมคือ
 ข่าวด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อตลาด
 ข้อมูลหุน้ ทีต่ ่างชาติ และสถาบัน (ปริมาณการเข้าซื้อหุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ โดย
สรุปทัง้ วัน) แบบ Real Time
 ราคาของ Commodities ของ อเมริกาและกราฟ เช่น ราคาถ่านหิน น้ าตาล และกลุ่ม
เกษตร เป็นต้น
 ข้อมูล CDS
 ราคาสิน ค้าเกษตร
 Ticker ราคาหุน้
 ข้อมูล P/E ของอุตสาหกรรม เทียบกับข้อมูล PE ของหุน้ ตัวนัน้ ๆ
 จัดกรุ๊ปโซนราคาตลาดต่างประเทศ
 ข้อมูลเกีย่ วกับการขึน้ XD, XR, XM, XW และสามารถทาการค้นหาได้เร็ว และสะดวก
 ราคาของ Commodities ของ อเมริกาและกราฟ
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 ข้อมูล NVDR
 ราคา Gold Spot แบบ Real Time
 กราฟกลุ่มอุตสาหกรรม
ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์คอื
การ
ประมวลผลของข้อมูล ต้องเลือกคอมพิวเตอร์และอินเทอรเนตที่สามารถสนับสนุนโปรแกรมให้
ทางานได้มเี สถียรภาพมากที่สดุ
และข้อมูลทีเ่ ครื่องมือที่ชว่ ยในการวิเคราะห์ต้องมีการอัพเดต
ข้อมูลให้ Real Time มากที่สดุ
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ก. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการเป็น Software Tool Analyze ชัน้ นาทีช่ ว่ ยในการตัด สินใจวิเคราะห์
หลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ท่านมีอายุระหว่าง *
16-25
26-35
36-45
>45

2. นักลงทุนที่ ท่านแนะนามีการลงทุนแบบ *
วันต่อวัน (Day trade)
ระยะสัน้ (1-3 เดือน)
ระยะกลาง (3-6 เดือน)
ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)
อืน่ ๆ:

3. โปรแกรมที่ ท่านใช้วิเคราะห์เพื่อแนะนานักลงทุน *
โปรแกรม eFin Smart Portal
โปรแกรม BISNEWS Apex
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ส่วนที่ 2 โปรแกรม BISNEWS Apex
4. ท่านใช้ Function อะไรบ้างในโปรแกรม BISNEWS Apex *
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
อืน่ ๆ:

5. ข้อมูลอะไรบ้างของโปรแกรม BISNEWS Apex ที่ท่านนาไปใช้ แนะนานักลงทุน *
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
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หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
อืน่ ๆ:

6. ความพึงพอใจของนั กลงทุนที่มีต่อการแนะนานักลงทุนด้วยโปรแกรม BISNEWS
Apex เป็ นอย่างไร *

7. ท่านคิ ดว่า Function อะไรบ้างในโปรแกรม BISNEWS Apex ที่ควรเพิ่มเติ ม
ส่วนที่ 3 โปรแกรม e - Finance Smart Portal
8. ท่านใช้ Function อะไรบ้างในโปรแกรม e - Finance Smart Portal *
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
อืน่ ๆ:
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9. ข้อมูลอะไรบ้างของโปรแกรม e - Finance Smart Portal ที่ท่านนาไปใช้แนะนานัก
ลงทุน *
ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ (ราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศ รวมทัง้ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด)
ข่าวภาษาไทยแบบเรียลไทม์และบทวิเคราะห์จากบริษทั ตัวแทนนายหน้าค้าหลักทรัพย์
ข้อมูลปจั จัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หน้าจอส่วนตัว (สร้างหน้าจอส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทีท่ า่ นสนใจ)
หน้าจอใส่สตู รและเทคนิคพิเศษ
อืน่ ๆ:

10. ความพึงพอใจของนักลงทุนที่ มีต่อการแนะนานักลงทุนด้วยโปรแกรม e - Finance
Smart Portal เป็ นอย่างไร *

11. ท่านคิ ดว่า Function อะไรบ้างในโปรแกรม e - Finance Smart Portal ที่ควรเพิ่มเติ ม *

ส่วนที่ 4 Base on โปรแกรม BISNEWS Apex และ Finance Smart Portal
12. ความพึงพอใจของท่านที่คิดว่า Function ในโปรแกรม BISNEWS Apex มี
ประสิทธิ ภาพมากกว่า Function ของโปรแกรม e - Finance Smart Portal *
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13. ความพึงพอใจของท่านที่คิดว่า Function ในโปรแกรม e - Finance Smart Portal มี
ประสิทธิ ภาพมากกว่า Function ของโปรแกรม BISNEWS Apex *

14. ถ้าให้ ท่านเลือกระหว่างโปรแกรม BISNEWS Apex และโปรแกรม e - Finance Smart
Portal โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ งเพื่อใช้เ ป็ นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการ
แนะนานักลงทุนท่านจะเลือกโปรแกรมใด *
โปรแกรม BISNEWS Apex
โปรแกรม e - Finance Smart Portal

15. เพราะอะไร กรุณาบอกเหตุผล *
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ข. คาศัพท์เฉพาะ
อัตราส่วนราคาปิดต่อกาไรต่อหุน้ (Price - Earnings Ratio: P/E)
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ ทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
มูลค่าหุน้ ทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS)
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value : NAV)
อัตราส่วนเงินปนั ผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio)
หุน้ หรือ share คือ หลักทรัพย์ทแ่ี สดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษทั ราคาหุน้ จะ
เปลี่ยนแปลงตามผล ประกอบการของบริษทั และภาวะตลาด
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่น กาไรจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ (capital gain) เงินปนั ผล (dividend) สิทธิในการจองซื้อหุน้ ออกใหม่ (rights
offering) โดยหลักการแล้ว นักลงทุนจะได้รบั ผล ตอบแทน เพิม่ ขึน้ ตราบใดทีบ่ ริษัทมีผล
ประกอบการทีด่ ี และหุน้ มีราคาเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ปจั จัยภายในและภายนอกจะมีผล ต่อความ
ผันผวนของราคาหุน้
Risk ราคาหุน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ปจั จัยหลายอย่างมีผลกระทบต่อราคาหุน้ เช่น ผล
ประกอบการของบริษทั หรือของ ทัง้ อุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทัวไป
่
อย่าลืมว่าท่าน
สามารถลดความเสี่ยงได้โดยศึกษาความเป็นไปของ บริษทั ในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต รายงานการวิเคราะห์หนุ้ และความเห็นของนักวิเคราะห์ แนวโน้มของอุตสาหกรรม
รวมทัง้ ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆทีบ่ ริษทั เปิดเผย
นายหน้าหรือ broker ท่านสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติหรือทาง
Internet กับบริษทั หลักทรัพย์ ทัง้ เป็นบริษทั นายหน้า หรือตัวแทนบริษัทนายหน้าช่วง (brokers
or sub brokers) อย่างไรก็ตาม บริษัทนายหน้าหรือ broker เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ที่จะซื้อหรือขายหุน้
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์
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กระดานต่างประเทศ (Foreign Board) ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุน
ชาวต่างประเทศด้วยกัน
ทัง้ นี้หลักทรัพย์ทน่ี ามาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็น
หลักทรัพย์ทม่ี ชี ่อื ชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้ม ี Foreign Board ขึน้ มา
เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษทั ได้มชี าวต่างประเทศเข้า ลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์
ระดับทีใ่ ห้ชาวต่างชาติถอื ครองแล้ว แต่กย็ งั มีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกล่าวอยู่ เมือ่ สังซื
่ ้อผ่านกระดานหลัก (Main Board) จะประสบปญั หาไม่อาจโอนรับหุน้ ได้
เพราะจะทาให้สดั ส่วนการถือ ครองหุน้ ของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ทจ่ี ากัดไว้ ดังนัน้ เพื่อเป็น
การอานวย ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จงึ จัดให้ม ี Foreign Board
ขึน้ มา เพื่อให้ชาวต่างประเทศ ผู้ซ้อื มันใจว่
่ าจะสามารถรับโอนหุน้ เป็นของตนได้ เพราะเป็นการ
รับ โอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มผี ลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัด ส่วนการถือครองหุน้
ของชาวต่างประเทศโดยรวมแต่ประการใด
XR ย่อมาจาก Excluding Rights ผู้ซ้อื หุน้ ทีต่ ดิ ป้าย XR จะไม่มสี ทิ ธิจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
ใหม่ทเ่ี พิง่ ออกมา ตลาดหลักทรัพย์ใช้ป้ายอืน่ ๆ ในการซื้อขายด้วยเช่น
XD มาจาก Exclude dividends คือไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล
XI มาจาก Exclude interest คือไม่มสี ทิ ธิรบั ดอกเบี้ย
XM มาจาก Exclude meetings คือไม่มสี ทิ ธิเข้าประชุมผู้ถอื หุน้
XA มาจาก Exclude all privileges คือไม่ได้รบั สิทธิใดๆทีบ่ ริษัทประกาศ
SP ย่อมาจากคาว่า SUSPENSION ตลาดจะติดป้าย SP เพื่อห้ามการซื้อขายหุน้ จด
ทะเบียนชัวคราว
่
มากกว่า 1 รอบ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
 บริษัทนัน้ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล
ป้าย "NP" (Notice Pending) จะโดนเปลี่ยนเป็นป้าย "SP"
 บริษัทไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล หรือ
ราคาหุน้ ของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยไม่มเี หตุผลเพียงพอ
 บริษัทไม่จดั ส่งงบดุลตามข้อบังคับภายใน 5 วันทาการ หลังจากการติดป้าย
"NP
 บริษัทไม่จดั ส่งงบการเงินตามข้อบังคับ 2 ครัง้ ติดต่อกัน และยังไม่ส่งตาม
กาหนดอีกเป็นครัง้ ที่ 3
 บริษัทอยู่ในข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ และต้องเสนอแผนการฟื้นฟู กจิ การ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กาหนด
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