
วธิใีชง้านระบบซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
Cross Broder Trading (CBT)

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.



ระบบซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ CBT

ระบบทีใ่หบ้รกิารจะม ี2 ประเภท คอื Live Account และ Demo Account

Live Account 

• หลงัลกูคา้เปิดบญัชจีะไดร้บั Username และ Password ตามอเีมลท์ีเ่คยใหไ้วก้บัทางบรษิทั

• บญัชปีระเภท Live Account ลกูคา้สามารถทาํการซือ้ขาย ดพูอรต์โฟลโิอ ยอดเงนิคงเหลอื และฟังกช์ัน่อื่นๆ 

ไดแ้บบเตม็รปูแบบ

Demo Account

• ลกูคา้ตอ้งลงทะเบยีนใชง้าน Demo Account และจะไดร้บั Username และ Password หลงัทาํการลงทะเบยีน

• ลกูคา้สามารถทดลองใชง้านระบบซือ้ขายได ้และจะไดร้บัเงนิจาํลองมลูคา่ USD 100,000 เป็นเวลา 20 วนั

หลงัจากทีเ่ปิดใชง้าน



ระบบซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ CBT (ต่อ)
ลกูคา้สามารถเขา้สูร่ะบบไดท้ัง้บนแพลตฟอรม์คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอืและแทบ็เลต็ ผา่น Link 

https://novum.cgs-cimb.co.th โดยหลงัเขา้ Link แลว้ จะปรากฎหน้าจอตามดา้นล่าง

ใส ่Username และ Password ทีไ่ดร้บัในอเีมลท์ีเ่คยใหไ้วก้บัทางบรษิทั (สาํหรบั Live Account) หรอือเีมลท์ีล่งทะเบยีน

ทดลองใช ้Demo (สาํหรบั Demo Account) 

https://novum.cgs-cimb.co.th/


การสรา้ง Watchlist
ลกูคา้สามารถสรา้ง Watchlist ไดต้ามขัน้ตอนดงัน้ี

• คลกิ Select Watchlist > + New List > Create เลอืกชือ่หุน้ใน Add Instrument แลว้ Enter จะปรากฏตามรปู

• หากตอ้งการนําหุน้ทีอ่ยูใ่น Watchlist ออก ใหค้ลกิขวาทีช่ือ่หุน้ แลว้เลอืก Remove from Watchlist



การตัง้คา่ Watchlist (ต่อ)
ลกูคา้สามารถตัง้คา่ Watchlist ไดโ้ดยคลกิ      หน้า Watchlist จะม ีPop-up แสดง Watchlist Settings ดงัรปู

1. ลกูคา้สามารถใสช่ือ่ Watchlist ไดด้ว้ยตนเองใน Name

2. แบบการนําเสนอ Watchlist สามารถตัง้คา่ได ้2 แบบ (ตามหน้าถดัไป)

3. ลบ Watchlist ออกจากระบบ



การตัง้คา่ Watchlist (ต่อ)
รปูแบบการแสดง Watchlist ตัง้คา่ไดส้องแบบโดยกดรปู       หรอื       บนมมุขวา ซึง่สามารถเลอืกไดเ้ป็นแบบ

1. List : 

2. Tradeboard : 



การสรา้ง Screener
ลกูคา้สามารถสรา้ง Screener ไดต้ามขัน้ตอนดงัน้ี

• คลกิ Create New > ตัง้ชือ่ Screener > กดปุ่ ม Save New Screener

• ลกูคา้สามารถตัง้คา่ไดต้ามประเภท โดยกด Add Filter แลว้ตัง้ตาม Currencies, Countries/Regions, Sectors, 

Industries, Exchanges เป็นตน้

• นอกจากน้ี ยงัสามารถเลอืกใหเ้รยีงตามลาํดบั โดยเลอืกการเรยีงลาํดบัตรง Based on แลว้เลอืก Market Cap., 

Price/Earnings หรอื Sales Growth 1 Year เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ลกูคา้สามารถตัง้คา่ไดม้ากกวา่ 1 รายการ ตวัอยา่งการสรา้ง Screener จะแสดงในหน้าถดัไป



การสรา้ง Screener (ต่อ)
ตวัอยา่งการตัง้ Screener หากลกูคา้ตอ้งการตัง้ Screen หุน้ในตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัอเมรกิา ภาคเทคโนโลยี และ Analyst 

Consensuses หุน้เกรด Buy โดยเรยีงลาํดบัตาม การโตของยอดขายในชว่ง 1 ปี จะแสดงออกมาดงัน้ี 



การสรา้ง Alert 
ลกูคา้สามารถสรา้ง Alert ราคาหุน้ได ้โดยเลอืก Alert ดา้นซา้ยมอื > ADD ALERT แลว้ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการเพิม่

ฟังกช์ัน่น้ี ลกูคา้สามารถสรา้ง Alert ซึง่สามารถตัง้แบบ Trade Price/%Change, ≤/≥ รวมถงึ Expiry Date เป็นตน้ 
ตวัอยา่งการสรา้ง Alert จะแสดงในหน้าถดัไป 



การสรา้ง Alert (ต่อ)
หากตอ้งการตัง้ Alert หุน้ The Walt Disney Company ทีร่าคาตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั USD 124; หรอื 

ตอ้งการตัง้ % การเปลีย่นแปลงของราคาหุน้มากกวา่หรอืเทา่กบัระดบั 2.00% โดยกาํหนดระยะเวลาแจง้เตอืนถงึวนัที ่

3 พฤศจกิายนจะปรากฏตามดา้นล่าง

Trade Price                                              % Change



การสรา้ง Alert (ต่อ)
หลงัเพิม่ Alert แลว้ รายการจะปรากฏตามดา้นล่าง และหากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ Alert ใหก้ดที ่EDIT และกดที ่

DELETE หากตอ้งการลบ ALERT ของหุน้ทีต่ ัง้คา่ไว้



การสรา้ง Alert (ต่อ)
เมือ่ราคาหรอื % การเปลีย่นแปลงราคาเป็นไปตามคา่ทีต่ ัง้ไว ้หรอืไมเ่ป็นไปตามคา่ทีต่ ัง้แต่หมดอายุ ลกูคา้จะไดร้บัขอ้ความ

แจง้เตอืนบนมมุขวา และรายการหุน้ดงักล่าวจะหายไปจากระบบ



การดขูอ้มลูหลกัทรพัย์
ลกูคา้สามารถคน้หาขอ้มลูหลกัทรพัย ์โดยคน้หาขอ้มลูจากชอ่ง “Find Instrument” แลว้เลอืกหลกัทรพัยท์ีต่อ้งการดขูอ้มลู

หากบรษิทัมกีารจดทะเบยีนหลายตลาด ขอ้มลูจะปรากฏทุกตลาดทีบ่รษิทันัน้เขา้จดทะเบยีน แต่สามารถเลอืกตามตลาดที่

บรษิทันัน้เขา้จดทะเบยีนตามตอ้งการได้



การดขูอ้มลูหลกัทรพัย์ (ต่อ)
หน้า Product Overview หลงัใสช่ือ่หลกัทรพัยท์ีต่อ้งการคน้หา หน้าจอจะปรากฏดงัน้ี 

** ลกูคา้สามารถใชฟั้งกช์ัน่เพิม่เตมิ

ของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ได้ โดยเลอืก 

icon ดา้นบนขา้งปุ่ มเทรด (ตาม

กรอบสเีหลอืง)

1. เพิม่หุน้เป็น Watchlist (    )

2. ตัง้คา่ Price Alert (    )   

3. ขอ้มลูราคาคา่ใชจ้า่ยและขอ้มลู

เบือ้งตน้ (    ): คา่คอมมชิชัน่, 

หุน้นัน้อยูใ่น Sector ไหน, Lot 

Size ของหุน้นัน้จาํนวนเทา่ใด

เป็นตน้



การดขูอ้มลูหลกัทรพัย ์(ต่อ)
หน้า Charts หลงัใสช่ือ่หลกัทรพัยท์ีต่อ้งการคน้หา หน้าจอจะปรากฏดงัน้ี 

ลกูคา้สามารถตัง้คา่กราฟได ้โดยใชฟั้งกช์ัน่ดา้นบนขวา (กรอบสเีหลอืง)



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย
การสง่คาํสัง่ซือ้ขายทาํไดห้ลายวธิ:ี

1. ใน Watchlist หากตัง้เป็นแบบ List:

คลกิขวาทีช่ือ่หลกัทรพัย ์> New Trade หรอื Double Click ทีหุ่น้นัน้



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
2. ใน Watchlist หากตัง้เป็นแบบ Tradeboard:

คลกิ Buy หากตอ้งการซือ้ / คลกิ Sell หากตอ้งการขาย โดยสามารถใสจ่าํนวนหุน้ก่อนคลกิ Buy/Sell ได้

เชน่ ตอ้งการซือ้ The Walt Disney Co. (DIS NYSE) จาํนวน 100 หุน้ ใหใ้สจ่าํนวนหุน้ตรง Shares ตามภาพ (กรอบสี

เหลอืง) แลว้คลกิ Buy ทีร่าคา



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
3. ใน Screener

คลกิขวาทีช่ือ่หลกัทรพัย ์> New Trade หรอื Double Click ทีหุ่น้นัน้



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
4. ใน Alert

คลกิขวาทีช่ือ่หลกัทรพัย ์> New Trade หรอื Double Click ทีหุ่น้นัน้เชน่เดยีวกนั



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
5. ใน Product Overview จะมปีุ่ ม Trade สฟ้ีาบนมมุขวาบน ใหค้ลกิทีปุ่่ ม         เพือ่วางคาํสัง่ซือ้ขาย



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
จาก 5 วธิขีา้งตน้ หากทาํตามขัน้ตอนแลว้ จะปรากฎหน้าซือ้ขายดงัรปู 

ขาซือ้                                                     ขาขาย

ลกูคา้สามารถเลอืก ประเภทการสง่คาํสัง่, ซือ้/ขาย, จาํนวนหุน้, ระยะเวลาได ้หากระบุครบถว้นใหก้ดปุ่ ม Place Order 



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
หากลกูคา้มบีญัชหีลายสกุลเงนิ ใหค้ลกิทีเ่ครือ่งหมาย </> เพือ่เลอืกสกุลเงนิใหถ้กูตอ้ง และหากเลอืกสกุลผดิสาํหรบัหุน้ทีจ่ะ

ทาํการซือ้ขาย จะมเีครือ่งหมายเตอืน 



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
6. ใน Charts ลกูคา้สามารถสง่คาํสัง่ซือ้ขายไดเ้ชน่กนั โดยคลกิทีร่ปู 

หลงัจากคลกิแลว้ จะมใีหเ้ลอืกวา่ ตอ้งการขาย หรอื ซือ้

หากตอ้งการยกเลกิคาํสัง่ดงักล่าว ใหก้ดทีเ่ครือ่งหมาย X ทีม่มุขวาบน

วธิสีง่คาํสัง่หน้าถดัไป



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
ขาซือ้: ตอ้งการซือ้หุน้ Apple (AAPL XNAS) สามารถใช ้mouse เลื่อนตามกราฟราคาได ้และใสจ่าํนวนหุน้ ทัง้น้ี วธิดีงักล่าว

เป็นประเภท Limit และ Stop เทา่นัน้

Limit Order

Stop Order

ขาขาย: ตอ้งการขายหุน้ Xiaomi Corp (1810 HK) สามารถใช ้mouse เลื่อนตามกราฟราคาได ้และใสจ่าํนวนหุน้ ทัง้น้ี วธิี

ดงักล่าวเป็นประเภท Limit และ Stop เทา่นัน้ และจะทาํการขายหุน้ไดเ้ฉพาะทีม่ใีนพอรต์โฟลโิอ ซึง่จะแสดงดา้นซา้ยมอื 

(ตามลกูศรชี)้



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
หลงัจาก Place Order จะมขีอ้มลูขึน้เพือ่ใหย้นืยนัคาํสัง่ซือ้ขายตามรปู หากถกูตอ้งใหก้ดยนืยนัคาํสัง่ CONFIRM และกด 

CANCEL หากตอ้งการยกเลกิคาํสัง่



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
หลงัวางคาํสัง่ซือ้แลว้และคาํสัง่ไดร้บัการจบัคู ่จะแสดงผลใน Positions

หากการสง่คาํสัง่มกีารสง่หลายครัง้ จะแสดงรายละเอยีด ซึง่สามารถกดเครือ่งหมาย + เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิได ้



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
หากตอ้งการดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํสัง่ใหค้ลกิทีปุ่่ ม      จะปรากฏตามขอ้มลูดา้นล่าง



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
และหากตอ้งการขายหุน้ทีอ่ยูใ่นพอรต์โฟลโิอ สามารถคลกิที ่CLOSE

การสง่คาํสัง่ขายโดยคลกิทีปุ่่ มดงักล่าว ลกูคา้สามารถเลอืกประเภทการสง่คาํสัง่และจาํนวนหุน้ได ้



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
และหากเป็นขาขาย และคาํสัง่ไดร้บัการจบัคู ่จะขึน้ Square



การสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (ต่อ)
หากคาํสัง่ไมไ่ดร้บัการจบัคู ่เชน่ ตลาดยงัไมเ่ปิดทาํการหรอืไมเ่ป็นตามราคาคาํสัง่ จะแสดงผลใน Orders

และหากตอ้งการแกไ้ขคาํสัง่ทีย่งัไมไ่ดร้บัการจบัคู ่สามารถทาํไดด้งัน้ี

• คลกิ                หากตอ้งการใหค้าํสัง่จบัคูท่นัท ีโดยใสร่าคาตลาด

• คลกิ                หากตอ้งการแกไ้ขจาํนวนหุน้ ราคา และระยะเวลาการสง่คาํสัง่

• คลกิ                หากตอ้งการยกเลกิคาํสัง่การซือ้ขาย

• คลกิ                จะแสดงขอ้มลูของคาํสัง่

หากสง่คาํสัง่เป็น Market Price อยูแ่ลว้               จะไมป่รากฏ



หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัระบบใชง้านเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อหน่วยงาน Cross Border Trading ไดท้ี่

โทร: 02 846 8699 และ 02 209 8742  หรอื Email: bk.cbt@cgs-cimb.com

- Thank You -

mailto:bk.offshoretrading@cgs-cimb.com
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