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SCBS GLOBAL TRADE คื ออะไร
โปรแกรม “SCBS Global Trade” คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนในการซื ้อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศกับทาง
SCBS รวมถึ ง การค้ น หาข้ อ มูลต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ ง่ า ยและรวดเร็ ว โดยนัก ลงทุน สามารถเข้ า ใช้ โปรแกรมได้ ท างเว็ บ ไซต์
https://global.scbsonline.com ผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็ น Smartphone, Tablet, Notebook และ Computer
ซึง่ จะทาให้ นกั ลงทุนได้ ติดตามหุ้นที่สนใจอยูไ่ ด้ อย่างใกล้ ชิดผ่านทาง Device ต่าง ๆ

SCBS Global Trade
PC and Notebook Manual
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เมนู ต่าง ๆ บน SCBS GLOBAL TRADE

เมนูบริ การหลัก ๆ บนโปรแกรม SCBS Global Trade จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
SERVICES TOOLBAR
1.
Trading Services: แสดงการเคลือ่ นไหวของราคาหุ้น/รายชื่อหุ้นที่ติดตาม/ข้ อมูลหุ้น/กราฟหุ้น/การส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้น/สถานะคาสัง่
• Watchlists and Alerts Panel
• Overview and Charts Panel
• Positions and Orders Panel
2.
News & Research Services: แสดงข่าวสารของหุ้นและข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน
3.
Account Services: แสดงการเคลือ่ นไหวทางบัญชี/สถานะของพอร์ ตการลงทุน/การจัดการทางบัญชี
4.
Instrument Search: ใช้ สาหรับค้ นหาหุ้นที่นกั ลงทุนต้ องการ
SETTINGS TOOLBAR
1.
Platform Trading Setup: ใช้ สาหรับเลือกตังค่
้ าการส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบรวดเร็ว
2.
Notifications: แสดงการแจ้ งเตือนบนระบบ
3.
Settings: ใช้ สาหรับการตังค่
้ าโปรแกรม
ACCOUNT TOOLBAR
1.
Currency Account: ใช้ สาหรับเลือก Currency Account ที่ต้องการใช้ สง่ คาสัง่ ซื ้อขาย
2.
Account Details: แสดงข้ อมูลรายละเอียดสถานะของแต่ละ Currency Account
3.
Cash Available: แสดงสถานะเงินคงเหลือของแต่ละสกุลเงินตาม Currency Account ที่สามารถลงทุนได้
4.
Account Value: แสดงมูลค่าของ Portfolio ในแต่ละ Currency Account
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ค้ นหาหุ้นผ่ า นช่ อง INSTRUMENT SEARCH
นักลงทุนสามารถค้ นหาหุ้นได้ อย่างรวดเร็วด้ วยการพิมพ์ชื่อบริษัท (Company Name) หรื อ ชื่อย่อหุ้น (Ticker Code) ผ่านช่อง Find
Instrument บริ เวณด้ านบนของหน้ าจอ

เมื่อนักลงทุนเลือกคลิกหุ้นที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลของหุ้นตัวที่ทา่ นเลือกบนหน้ า Overview ในส่วน Overview and Charts Panel
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สร้ างรายการหุ้นที่ ต้ อ งการติ ด ตามผ่านเมนู WATCHLISTS
ในเมนู Watchlists นักลงทุนสามารถสร้ างรายการ Watchlists เป็ นของตนเอง เพื่อเลือกเก็บหุ้นตัวที่ทา่ นสนใจ หรื อต้ องการติดตามไว้ ในเมนูนี ้
โดยสามารถติดตามดูราคา พร้ อมทังข้
้ อมูลของหุ้นได้ อย่างใกล้ ชิด และสะดวกสบาย เพียงคลิกเลือก Watchlists ที่ทา่ นต้ องการ
สร้ าง Watchlists เป็ นของตนเอง

-

นักลงทุนสามารถสร้ าง Watchlists ขึ ้นมาใหม่ โดยเลือกแถบเมนู New List (empty Watchlists)

-

นักลงทุนสามารถเลือกดู Watchlists ตามตลาดหลักทรัพย์หรื อตามประเทศได้ ที่เมนู Standard Watchlists

-

นักลงทุนสามารถปรับแก้ ไข Watchlists ของตนเองได้ โดยการเลือกเมนู Edit ด้ านบนขวาของกรอบเมนู Watchlists โดยนักลงทุน
สามารถเพิ่ม/ลบ/ลาดับ รายชื่อหุ้นได้ ที่แถบเมนูนี ้
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-

นักลงทุนสามารถตังชื
้ ่อ Watchlists ของท่านด้ วยเมนู Rename

-

นักลงทุนสามารถเพิม่ รายชื่อหุ้นได้ ที่เมนู Add Instrument ด้ วยการใส่ “Company Name” หรื อ “Ticker Code” เพื่อค้ นหาหุ้นที่
ต้ องการ และคลิกเลือกหุ้นทีต่ ้ องการสาหรับเพิม่ ใน Watchlists ของท่าน

-

นักลงทุนสามารถลบรายชื่อหุ้น (Remove Instrument(x)) ออกจาก Watchlists ของท่าน ด้ วยการคลิกเครื่ องหมาย “X” หน้ าชื่อหุ้น

-

นักลงทุนสามารถเปลีย่ นลาดับรายชื่อหุ้น (Rearrange Instrument) บน Watchlists ของท่าน ด้ วยการคลิกทีล่ ูกศร และลากเพื่อ
เลือ่ นลาดับรายชื่อหุ้น

-

นักลงทุนสามารถลบ Watchlists ได้ ที่เมนู Delete

-

นักลงทุนสามารถเปลีย่ นรูปแบบของ Watchlists ได้ ที่เมนู Layout โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้ อมูลของหุ้นได้ 3 รูปแบบ
ได้ แก่ แบบ Single Row(1แถว), Double Row(2แถว) หรื อ Trade Board ได้

Single Row Layout

Double Row Layout
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Trade Board Layout

-

นักลงทุนสามารถเลือก หรื อลากเพื่อปรับเปลีย่ นข้ อมูลรายละเอียดหุ้น เช่น bid, ask, last traded หรื ออื่น ๆ ตามที่นกั ลงทุนต้ องการ
ให้ แสดงบน Watchlists ของท่านได้

-

•

Columns shown: รายการข้ อมูลของหุ้นที่ต้องการให้ แสดงบน Watchlists

•

Columns not shown / Available Columns: รายการข้ อมูลของหุ้นที่ไม่มีการแสดงบน Watchlists

หลังจากปรับเปลีย่ น Watchlists ของท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดยืนยันการเปลีย่ นแปลงที่เมนู Done
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สร้ างการแจ้ งเตื อนราคาหุ้นผ่านเมนู ALERTS
นักลงทุนสามารถสร้ างการแจ้ งเตือนราคาหุ้นที่ทา่ นสนใจเมื่อถึงเป้าหมายที่ทา่ นต้ องการได้ ด้ วยการสร้ างเงื่อนไขการแจ้ งเตือนผ่านเมนู Alerts
เพื่อให้ ง่ายและสะดวกในการติดตามราคาหุ้น

หรื อ นักลงทุนสามารถใช้ เมนูลดั ในการสร้ างการแจ้ งเตือนราคาหุ้นได้ ด้วยการคลิกที่รูป

-

ที่หน้ าต่าง Overview

Add Alert: สร้ างการแจ้ งเตือนราคาหุ้นที่ทา่ นสนใจ
Edit Alert: เปลีย่ นแปลงการแจ้ งเตือนราคาหุ้นนัน้ ๆ
Delete Alert: ลบรายการการแจ้ งเตือน

ขันตอนการสร้
้
างการแจ้ งเตือน

-

นักลงทุนสามารถสร้ างการแจ้ งเตือนราคาหุ้นได้ โดยเริ่ มค้ นหาหุ้นที่ต้องการผ่าน Find Instrument ด้ วยการใส่ “Company Name”
หรื อ “Ticker Code” และคลิกเลือกหุ้นที่ต้องการสร้ างการแจ้ งเตือน
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-

Alert Type: เลือกเงื่อนไขการแจ้ งเตือนแบบระบุราคา/แบบระบุเปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง (%)
Condition: เลือกเงื่อนไขการแจ้ งเตือนว่า มากกว่าเท่ากับ/น้ อยกว่าเท่ากับ
Value: ระบุตวั เลขราคา หรื อ เปอร์ เซ็นต์เป้าหมายที่ต้องการ
Active: เลือกเงื่อนไขการเปิ ด/ปิ ดการแจ้ งเตือน
Repeating: เลือกเงื่อนไขเปิ ด/ปิ ดการแจ้ งเตือนซ ้า
Expire Date: เลือกระบุวนั หมดอายุการแจ้ งเตือน โดยสามารถระบุวนั ที่ต้องการได้
Add Comment: ระบุข้อความเพิม่ เติมเพื่อเตือนความจา
Apply: กดยืนยันการสร้ างรายการการแจ้ งเตือน

ดูข้อมูลรายละเอี ยดหุ้น และกราฟผ่านเมนู OVERVIEW
ในส่วนของ Overview จะเป็ นส่วนที่นกั ลงทุนสามารถดูข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคา, Chart และข่าวสารในหุ้นตัวที่ท่านสนใจ โดยท่าน
สามารถเลือกหุ้นที่สนใจดูได้ จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
•

Find Instrument: ค้ นหาหุ้นที่ต้องการ และคลิกเลือกหุ้นที่ต้องการดูข้อมูล

•

Watchlists: คลิกเลือกหุ้นที่ต้องการดูข้อมูลจากช่อง Watchlists

•

Positions List: คลิกเลือกหุ้นทีต่ ้ องการดูข้อมูลจากรายการในช่อง Positions

•

Orders List: คลิกเลือกหุ้นที่ต้องการดูข้อมูลจากรายการในช่อง Orders

-

Trading Overview: แสดงภาพรวมการซื ้อขายของหุ้นที่ท่านสนใจ โดยจะแสดงราคาล่าสุด, ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคา
ปิ ดของวันก่อนหน้ า, การเปลี่ยนแปลงของราคา (%), ราคาเปิ ดของวัน, ราคาต่าสุด/สูงสุดของวัน, ราคาปิ ดของวันก่อนหน้ า,
ปริ มาณการซื ้อขาย และเวลาล่าสุดที่แสดงรายการ
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-

Bid/Ask: แสดงราคาเสนอซื ้อ/ขาย และปริ มาณการเสนอซื ้อ/ขาย ที่ดีที่สดุ ของหุ้นที่ทา่ นสนใจ (หากต้ องการดูรายการ Bid/Ask
มากกว่า 1 ช่ ว งราคา นัก ลงทุน ต้ อ งท าการ Subscribe เพิ่ ม เติ ม เป็ นรายตลาด สามารถดูร ายละเอีย ดขัน้ ตอนได้ ที่หัวข้ อ
Subscribe)

-

Charts Overview: แสดง Chart ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ท่านสนใจ ตังแต่
้ ช่วงระยะเวลา 1 วันถึง 5 ปี (สามารถ
เลือกเปลีย่ นช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ จาก Chart range selection)

-

Company News: แสดงข่าวสารของหุ้นที่ทา่ นสนใจ

นอกจากนี ้ นักลงทุนสามารถใช้ เมนูทางลัดต่าง ๆ บนหน้ าต่าง Overview เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้ งานดังนี ้
-

Add to Watchlists: นักลงทุนสามารถเลือกเพิ่มหุ้นที่ทา่ นสนใจไปที่รายการ Watchlists ของท่าน โดยเลือกที่รูป

-

Add Alerts: นักลงทุนสามารถสร้ างการแจ้ งเตือนเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่ท่านต้ องการได้ โดยเลือกที่ รูป

และเมื่อราคาถึง

เป้าหมายที่นกั ลงทุนต้ องการ โปรแกรมจะทาการแจ้ งเตือนให้ นกั ลงทุนทราบ (ดูขนตอนการสร้
ั้
าง Alerts ได้ ที่หวั ข้ อการสร้ างการ
แจ้ งเตือน)
-

Trade: นักลงทุนสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้นที่ท่านสนใจได้ โดยเลือกที่เมนู Trade (ดูขนตอนการส่
ั้
งคาสัง่ ซื ้อขายได้ ที่หวั ข้ อ
วิธีการส่งคาสัง่ )
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ดูข้อมูลการเคลื่ อนไหวของราคาผ่าน CHARTS
นักลงทุนสามารถจับจังหวะเข้ าซื ้อขายหุ้นได้ จากการดูการเคลือ่ นไหวของราคาผ่าน Chart โดยสามารถเลือกรูปแบบของ Chart ต่าง ๆ, เลือก
ช่วงเวลา, เลือกเพิ่มเครื่ องมือหรื อสัญญาณทางเทคนิค (Indicators) ต่าง ๆ, เลือกตีเส้ น Trend Line ได้ ด้วยตนเอง และยังสามารถทาการ
บันทึกภาพ Chart ของท่านได้

-

Full Screen: เปิ ด Chart แบบเต็มหน้ าจอ

-

New Window: เปิ ด Chart แบบหน้ าต่างใหม่

-

Add/Remove Chart: เพิ่ม/ลด Chart เพื่อดูเพิ่มเติมบนหน้ า Overview Chart

-

Instrument Link: การ Link/Unlink ข้ อมูล Chart เข้ ากับหุ้นทีเ่ ลือกบนหน้ าต่าง Watchlists และ Overview

-

Find Instrument: ค้ นหาหุ้นที่ต้องการ และคลิกเลือกหุ้นที่ต้องการดูข้อมูล Chart

-

Period: เลือกช่วงเวลาของ Chart
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-

Chart Type: เลือกรูปแบบของ Chart

-

Add Indicator: เพิ่มเครื่ องมือสัญญาณทาง Technical สาหรับประกอบการตัดสินใจ

-

Add Annotation: เพิ่มเครื่ องมือสาหรับใช้ วาดเพื่อดูแนวโน้ มของหุ้น
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-

Trade: ส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้นที่ทา่ นสนใจ (ดูขนตอนการส่
ั้
งคาสัง่ ซื ้อขายได้ ที่หวั ข้ อวิธีการส่งคาสัง่ )

-

Chart Image: บันทึกภาพ Chart ที่สร้ างขึ ้น

-

Chart Setting: ตังค่
้ าการแสดงผลบนหน้ า Chart

ตัวอย่าง Chart ที่มกี าร Add Instrument
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เลื อกบัญ ชี สาหรับซื้ อ ขายหุ้น /ตรวจสอบยอดเงิ นคงเหลื อ ผ่าน ACCOUNT TOOLBAR
นักลงทุนสามารถเลือกบัญชีสกุลเงิน (Currency Account) สาหรับใช้ ทาการซื ้อขายหุ้น นอกจากนี ้ยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่
สามารถทาการซื ้อขายได้ (Cash Available) ของแต่ละสกุลเงิน และดูมลู ค่าพอร์ ตการลงทุน (Account Value) ของแต่ละสกุลเงิน ผ่านแถบ
เมนู Account Toolbar ในบริ เวณด้ านล่างซ้ ายของหน้ าจอโปรแกรม

-

Select Account: เลือก Currency Account ที่ต้องการใช้ สาหรับส่งคาสัง่ ซื ้อขาย หรื อดูข้อมูลพอร์ ตการลงทุน โดยท่านสามารถ
เลือกดู All Account (ข้ อมูลรวมทุกบัญชีในรูปสกุลเงิน USD) หรื อ สามารถเลือกดูข้อมูลราย Currency Account ได้ เช่น HKD
Account (Default Account), USD Account, EUR Account หรื อ Account สกุลเงินอื่น ๆ

-

Account Details: ตรวจสอบข้ อมูลพอร์ ตการลงทุนตาม Currency Account

-

Cash Available: แสดงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ สง่ คาสัง่ ซื ้อขายได้ ตาม Currency Account

-

Account Value: แสดงมูลค่าพอร์ ตการลงทุน ตาม Currency Account
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เริ่ มต้ นทาการซื้ อขายหุ้นผ่านเมนู TRADE
นักลงทุนสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้นบนโปรแกรม SCBS Global Trade ได้ สะดวก และรวดเร็ วได้ หลายช่องทาง แต่ก่อนที่ท่านจะทาการส่ง
คาสัง่ ซื ้อหุ้นทุกครัง้ ท่านต้ องทาการเลือก Currency Account ที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอสาหรับการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย มิเช่นนันอาจจะเกิ
้
ด
ค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี ้ยกู้ยืมเงิน และส่วนต่างอัตราแลกเปลีย่ นได้ โดยมีขนตอนการส่
ั้
งคาสัง่ ซื ้อขายดังนี ้

วิธีเลือก Currency Account และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ก่อนที่ทา่ นจะทาการส่งคาสัง่ ซื ้อหุ้นทุกครัง้ นักลงทุนต้ องทาการเลือก Currency Account ที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอสาหรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ
โดยสามารถเลือ กบัญ ชี Currency Account และตรวจสอบยอดเงิ น คงเหลือ ได้ ผ่า น Account Toolbar (ดูร ายละเอีย ดเพิ่ มเติ มที่หัวข้ อ
Account Toolbar)

หรื อ ท่านสามารถเลือกบัญชี Currency Account ได้ อีกครัง้ บนหน้ าต่าง Trade Instrument
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ช่องทางการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้น
1.) ส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่านช่อง Watchlists
นักลงทุนสามารถเริ่ มซื ้อขายหุ้นได้ อย่างรวดเร็ วผ่านช่อง Watchlists เพียงคลิกเลือกที่ช่องราคา (Last Traded/Bid/Ask) ของหุ้นที่
ท่านต้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Trade Instruments ขึ ้นมา

2.) ส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่านช่อง Overview
นักลงทุนสามารถเริ่ มต้ นทาการซื ้อขายหุ้นผ่านช่อง Overview ได้ ด้ วยการกดปุ่ ม “Trade” เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Trade Instruments

3.) ส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่านช่อง Chart
นักลงทุนสามารถเริ่ มต้ นทาการซื ้อขายหุ้นผ่านช่อง Chart ได้ ด้ วยการกดปุ่ ม “Trade” เพื่อเปิ ด Trade Instruments ขึ ้นมา
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วิธีการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหุ้น
หลังจากนักลงทุนเลือกหุ้นที่ต้องการซื ้อขาย คลิกเลือก Currency Account และคลิกเลือก Trade Instrument ขึน้ มาแล้ ว รู ปแบบ Trade
Instrument จะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. Trade Ticket จะแสดงเมื่อท่านเลือกคลิก Trade ผ่านช่องราคาใน Watchlists หรื อ ช่อง Overview

-

Select Account: เลือก Currency Account ที่ต้องการใช้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย
•

ควรเลือกใช้ Currency Account ให้ ตรงกับสกุลเงินที่ใช้ ชาระราคาของหุ้นนัน้ ๆ (เพื่อป้องกันส่วนต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
ที่อาจจะเกิดขึ ้นหากทาการซื ้อขายผิดสกุลเงิน) ระบบจะมีการขึ ้นเครื่ องหมาย ! แจ้ งเตือนในช่อง Currency Account

•

ควรเลือกใช้ Currency Account ที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอสาหรับการส่งคาสัง่ ซื ้อ (เพื่อป้องกันการเกิดค่าธรรมเนียม
การกู้ยืมเงินที่อาจจะเกิดขึ ้น หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีนนไม่
ั ้ เพียงพอกับยอดชาระราคา)
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-

Stock Search: สามารถเลือกค้ นหาหุ้นที่สนใจส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ได้

-

Stock Trading Details: แสดงข้ อมูลหุ้น ข้ อมูลราคา และภาพรวมการซื ้อขายของหุ้นที่เลือก

-

Bid/Ask: แสดงรายการ Bid/Ask ของหุ้นที่เลือก 1 ช่องราคา (หากต้ องการดูเพิม่ เติม ต้ องทาการ Subscribe เป็ นรายตลาด
สามารถดูรายละเอียดขันตอนได้
้
ที่หวั ข้ อ Subscribe)

-

Order Type: สามารถเลือกประเภทคาสัง่ ซื ้อ/ขาย (Limit, Market, Stop, Stop limit) ที่ต้องการได้

-

Number of Shares: ใส่จานวนหุ้นที่นกั ลงทุนต้ องการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย

-

Order Duration: สามารถเลือกตังระยะเวลาในการส่
้
งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย ของท่านได้

-

•

G.T.C. = Good till cancel หรื อ ตังค
้ าสัง่ ซื ้อ/ขาย ไว้ จนกว่าจะได้

•

Day order = ตังค
้ าสัง่ ซื ้อ/ขาย ไว้ ภายในวัน

Add Take profit / Stop loss: สามารถเพิ่มเงื่อนไขต่าง ๆ จากการ ซื ้อ/ขาย ลงในคาสัง่ ได้ เช่น การตังขายท
้
ากาไร/ตัดขาดทุน แบบ
อัตโนมัติ

-

Select Buy/Sell: เลือกการส่งคาสัง่ ซื ้อ(Buy)/ขาย(Sell)

-

Order Detail: แสดงค่าธรรมเนียมในการ ซื ้อ/ขาย และ มูลค่าการ ซื ้อ/ขาย
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2. Trade Function จะแสดงเมื่อท่านเลือกคลิก Trade ผ่านช่อง Chart โดยท่านต้ องเลือกหุ้นที่สนใจก่อนที่จะคลิก Trade

-

Select Account: เลือก Currency Account ที่ต้องการใช้ สง่ คาสัง่ ซื ้อ/ขาย

-

Select Buy/Sell: เลือกส่งคาสัง่ ซื ้อ(Buy)/ขาย(Sell) จากนันแถบที
้
่ใส่จานวนหุ้น และราคาหุ้น ที่ต้องการ ซื ้อ/ขาย จะแสดงขึ ้นมา
เพื่ อ ให้ ส่ง ค าสั่ง โดยค าสั่ง ซื อ้ /ขาย จะเป็ น Order Type แบบ Limit และ Duration จะเป็ นแบบ G.T.C. เท่า นัน้ หากต้ อ งการ
เปลีย่ นแปลง Order Type และ Duration ต้ องทาการเปลีย่ นผ่านหน้ า Orders เท่านัน้

ตรวจสอบ และการยืนยันการส่งคาสัง่
หลัง จากที่ นักลงทุนส่งค าสัง่ ซื อ้ /ขาย จะมี ห น้ าต่าง Confirm order แสดงข้ อ มูลของคาสั่งให้ ตรวจสอบก่อนคลิก Confirm/Cancel และ
หลังจากที่นกั ลงทุนยืนยันเพื่อส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย เรี ยบร้ อยแล้ ว โปรแกรมจะแสดงหน้ า Notifications ที่มีข้อความยืนยันรายการต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ ว
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การติ ดตามสถานะและจัดการกับหุ้นใน PORTFOLIO ผ่านเมนู POSITIONS
ในส่วนของเมนู Position Management จะช่วยให้ นกั ลงทุนสามารถติดตามหุ้นใน Portfolio ของท่านได้ อย่างใกล้ ชิด และยังสามารถวางแผน
จัดการวางกลยุทธ์ในการซื ้อขายได้ อย่างทันท่วงที

การจัดการรายการซือ้ -ขายผ่ านเมนู ORDERS
หลังจากรายการซื ้อ-ขายถูกตังแล้
้ ว สามารถติดตาม หรื อเปลีย่ นแปลงได้ ผา่ นทาง เมนู Orders ซึง่ อยูถ่ ดั จาก Positions โดยเปลีย่ นแปลง ราคา
จานวน หรื อระยะเวลาของ Orders ได้ ผา่ นทางเมนูดงั กล่าว
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การ VOTE CORPORATE ACTION
-

เลือก Account ด้ านบนของ Platform และ เลือก Other

-

เลือก Open ที่ Corporate Action Voluntary Events

การดูข้อมูล รายงานความเคลื่ อนไหวของ PORTFOLIO
เลือก Account และ Historic Report เพื่อดึงรายงานรูปแบบต่างๆ ออกมาเป็ นไฟล์ PDF
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สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหล ักทร ัพย์ตา่ งประเทศ

Phone: +66 2 949 1225
Fax:
Email:

+66 2 949 1185
Offshore@scb.co.th

Website: http://www.scbs.com/offshore
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