
เอกสารแจงรายละเอียดการเปลี่ยนช�อแตละผลิตภัณฑ ในกลุม eFin

1. eFin Smart Portal เปลี่ยนช�อเปน eFin Stock Pick Up

     คือ โปรแกรมที่ใชงานบนคอมพิวเตอร (PC) สำหรับชวยวิเคราะหดานการลงทุนในตลาดหุนและอนุพันธ 

โดยมีฟงกชั่นที่สำคัญแบงเปน 4 ดานใหญๆ

   • การวิเคราะหดวยกราฟเทคนิค ซึ่งมี Indicator มากกวา 130 ชนิดรวมถึงมี Indicator ที่มีเฉพาะที่เราที่เดียวเปนผูคิดคนขึ้นเอง

   • ขาวสารดานการลงทุนที่ถูกนำเสนอโดยสำนักขาวคุณภาพ eFinanceThai รวมถึงระบบคนหาขาวยอนหลังไดสูงสุดถึง 1 ป

   • การนำขอมูลดานปจจัยพื้นฐานมานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงนำไปประยุกตกับเคร�องมือคนหาหุน ที่จะชวยให

     นักลงทุนคนหาหุนที่ตองการ ใชไดไมยากทั้งหุนที่ควรซื้อ และหุนที่ควรขาย 

   • การนำขอมูลสถิติดานการซื้อขายที่เกิดขึ้นมาสรางเปนฟงกชั่นที่ชวยใหแงคิดในมุมตางๆ ทั้งการเก็งกำไร หรือการลงทุนระยะยาว

ตราสัญลักษณเกา ตราสัญลักษณใหม

ตราสัญลักษณเกา ตราสัญลักษณใหม

2. eFin Smart Cloud เปลี่ยนช�อเปน eFin Anywhere

     คือ โปรแกรมที่เนนการใชงานบนอุปกรณ Tablet/Smart Phone ผานเทคโนโลยี Cloud Computing โดยนำความสามารถ

สวนหลักๆ ที่เปนที่นิยมมาจากโปรแกรม eFin Smart Portal นำมาใชงานบนอุปกรณ Tablet/Smart Phone แตยังคงความ

สามารถสำคัญไวอยางลงตัว เชน กราฟเทคนิคที่ใชฟงกชั่นไดเทียบเทา eFin Smart Portal หรือ งบการเงินอยางยอ รวมถึง

ขาวสารแบบเรียลไทม ซึ่งเพียงพอสำหรับนักลงทุนที่ตองเดินทางบอยๆ อยางแน�นอน

3. App eFinanceThai เปลี่ยนช�อเปน eFin Mobile

      คือ โปรแกรมที่ใชงานบน Smart Phone Tablet สำหรับชวยติดตามราคาหุนและชวยวิเคราะหดาน

การลงทุนในตลาดหุนและอนุพันธ โดยมีฟงกชั่นที่สำคัญตางๆ ดังนี้

      การวิเคราะหดวยกราฟเทคนิค ซึ่งมี Indicator หลายๆ ชนิด รวมถึงมีขาวสารดานการลงทุนที่ถูกนำเสนอ

โดยสำนักขาวคุณภาพ eFinanceThai มีการนำขอมูลดานปจจัยพื้นฐานมานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

รวมไปถึงนำไปประยุกตกับเคร�องมือคนหาหุน ที่จะชวยใหนักลงทุนคนหาหุนที่ตองการ ใชไดไมยาก

ทั้งหุนที่ควรซื้อ และหุนที่ควรขาย 

ตราสัญลักษณเกา ตราสัญลักษณใหม

ตราสัญลักษณเกา
ตราสัญลักษณใหม

4. i2Trade Plus เปลี่ยนช�อเปน eFin Trade Plus

     เปนโปรแกรมซื้อขายหุน ซึ่งโปรแกรมมีความโดดเดน ใชงานงาย มีรูปแบบการแสดงผลขอมูลที่ครบถวน

ทำใหผู ใชงานสามารถติดตามความเคล�อนไหวของสภาวะตลาด ราคาหุน และอนุพันธแบบเรียลไทม พรอมทั้ง

สงคำสั่งซื้อขายไดทันทวงที ไมพลาดโอกาสการลงทุน
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กาํหนดการเปล่ียนแปลง โลโก้ และ Application ต่างๆ 

ลาํดับ  รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 10 เมษายน 58  1 พฤษภาคม 58 

1 

การเปล่ียนแปลงบนหน้า www.efinancethai.com     

1.1 ทําการเปล่ียนแปลงโลโก้ใหม ่    

1.2 เปล่ียนแปลงรายช่ือ โปรแกรมบน Help Online     

1.3 เปล่ียนแปลงช่ือของโปรแกรม ในสว่นการเรียกใช้งานโปรแกรม   x 

2 

การเปล่ียนแปลง ตา่ง ๆ ในกลุม่โปรแกรม efinancethai     

2.1 eFin Smart Portal ใช้งานบน PC   X 

2.2 eFin Smart Cloud ใช้งานผา่น 2X    X 

2.3 Application efinancethai ท่ีใช้งานบน Mobile ทัง้ระบบ IOS 

และ Android 
  X 

2.4 มีการออก Application ใหมร่องรับการใช้งานบน Tablet    X 

3 

การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ในกลุม่โปรแกรม i2Trade Plus     

3.1 i2Trade Plus ใช้งานบน PC   X 

3.2 i2Trade Plus ใช้งานบน IOS และ Android    X 

 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

1. การเปล่ียนแปลงบนหน้า www.efinancethai.com 

1.1 ทําการเปล่ียนแปลงโลโก้ใหมด่งันี ้สําหรับ URL ของ website ยงัคงเป็น efinancethai.com เหมือนเดิม เร่ิม

ดําเนินการเปล่ียนแปลงตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน 2558 

 

เปล่ียนแปลงเป็น 

 

 

1.2 รายช่ือ โปรแกรมบน Help Online (http://helponline.efinancethai.com/) เร่ิมดําเนินการเปล่ียนแปลงตัง้แต่

วนัท่ี 10 เมษายน 2558 

 ประกอบด้วยคูมื่อวิธีการใช้งานตา่งๆ ของโปรแกรม รายละเอียดโลโก้ท่ีเปล่ียนแปลงตามเอกสารแนบ PDF 
File 



 

 
 

1.3 ช่ือของโปรแกรม ในสว่นการเรียกใช้งานโปรแกรม ท่ีนกัลงทนุ Link มาจาก Broker และต้องมากดบน website 

efinancethai โดยดําเนินการเปล่ียนแปลงในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 

 

สว่นของเมน ูeFin Smart Portal

เปล่ียนแปลงเป็น 
efin Stock pick up 

 

 

2. การเปล่ียนแปลง ตา่ง ๆ ในกลุม่โปรแกรม efinancethai 

2.1 eFin Smart Portal ใช้งานบน PC 

 ทําการเปล่ียนแปลงโลโก้ของโปรแกรม 

 
เปล่ียนแปลงเป็น 

 โปรแกรมจะทําการ Update และ Replace โปรแกรมเดิม เหมือนทกุๆครัง้ท่ีผา่นมา โดยเร่ิม Update ใน

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 นกัลงทนุสามารถเรียกเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมผา่นช่องทางปกติ  

2.2 eFin Smart Cloud ใช้งานผา่น 2X 

 มีการเปล่ียนแปลงเฉพาะโลโก้ โดยไมมี่ผลกระทบตอ่การใช้งาน  

2.3 Application efinancethai ท่ีใช้งานบน Mobile  

 ทัง้ระบบ IOS และ Android 

 

เปล่ียนแปลงเป็น 

 โดยโปรแกรม จะทําการ Update อตัโนมติั ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558  

 สําหรับนกัลงทนุท่ีเรียกใช้งานโปรแกรม ตวัโปรแกรมจะทําการเรียก App Store / Play Store เพ่ือให้ทํา

การ Download Update โปรแกรม และ Replace โปรแกรมเดิม จากนัน้จงึสามารถเข้าใช้งานได้

ตามปกติ 



 

 
 

2.4 มีการออก Application ใหมร่องรับการใช้งานบน Tablet 

 ทัง้ระบบ IOS และ Android (จดุสงัเกตคือมีสญัลกัษณ์ HD) 

 สําหรับนกัลงทนุท่ีต้องการใช้งาน ต้องค้นหาใน App Store / Play Store และ Download โปรแกรมใหม่

ท่ีช่ือวา่ efin Mobile HD จากนัน้ทําการ Download เพ่ือติดตัง้โปรแกรม จงึสามารถเข้าใช้งานได้

ตามปกติ 

 
 

 

3. การเปล่ียนแปลง ตา่ง ๆ ในกลุม่โปรแกรม i2Trade Plus 

3.1 i2Trade Plus ใช้งานบน PC 

 ทําการเปล่ียนแปลงโลโก้ของโปรแกรม 

 

เปล่ียนแปลงเป็น 

 

 โปรแกรมจะทําการ Update และ Replace โปรแกรมเดิม เหมือนทกุๆครัง้ท่ีผา่นมา โดยเร่ิม Update ใน

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 นกัลงทนุสามารถเรียกเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมผา่นช่องทางปกติ  

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 ในวนัศกุร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2558 หลงัตลาดปิด จะไมส่ามารถทําการสง่คําสัง่ After Close ได้ตัง้แตเ่วลา 

18:30 – 22:00 น. 

3.2 i2Trade Plus ใช้งานบน IOS และ Android 

 ทําการเปล่ียนแปลงรูปของโปรแกรม 

 

เปล่ียนแปลงเป็น 



 

 
 

 โปรแกรมจะทําการ Update และ Replace โปรแกรมเดิม เหมือนทกุๆครัง้ท่ีผา่นมา โดยเร่ิม Update ใน

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 นกัลงทนุสามารถเรียกเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมผา่นช่องทางปกติ  

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 ในวนัศกุร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2558 หลงัตลาดปิด จะไมส่ามารถทําการสง่คําสัง่ After Close ได้ตัง้แตเ่วลา 

18:30 – 22:00 น. 

หมายเหตุ สําหรับ IOS Tablet ตวั Application จะมีสญัลกัษณ์ HD ตอ่ท้ายช่ือ 
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