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ระบบซื้อขาย Global Invest 

Online

ลูกค้าส่งค าส่ังด้วยตนเอง

ผ่าน PC Mobile และ Tablet

โดยเข้าระบบซือ้ขาย “Global Invest”

หุ้นสหรัฐฯ หุ้นจีนที่จดทะเบียน
ในฮ่องกง



เข้าสู่ระบบซื้อขาย Global Invest 

เข้า Link ระบบซื้อขาย คลิกที่นี่ 
https://globalinvest.asiaplus.co.th/Login/

เลือกเมนู “LIVE”

ใส่ Username และ Password
ที่ทาง Asia Plus ส่งให้ทางเมลล์เมื่อเปิดบัญชีเรียบร้อย

ช่องทางการ Log In ส าหรับลูกค้า

ระบบจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม Global Invest
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วิธีสร้าง Watchlists หุ้นและETFs ที่ชื่นชอบ

หน้าจอหลัก “Trading”

1.คลิก Watchlist

2.คลิกที่ Dropdown

3.กดที่เครื่องหมาย

+New list 

4.ตั้งชื่อ Watchlist ที่ต้องการ
แล้วกด CREATE



วิธีสร้าง Watchlists หุ้นและETFs ที่ชื่นชอบ

5.คลิกที่เครื่องหมาย

6.เพิ่มชื่อหุ้นที่ต้องการใน

Find Instrument

7.หรือกดที่ Dropdown แล้ว
เลือก Stocks by region 

8.คลิกเลือก 

Stocks Hong Kong เพื่อ
เพิ่มหุ้นทั้งหมดในดัชนี HSI 

หรือ Stocks US เพื่อเพิ่มหุ้น
ใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ



วิธีสร้าง Watchlists หุ้นและETFs ที่ชื่นชอบ

9.กดเลือกหุ้นรายตัว

หรือกด Select All เพื่อเลือก
ทั้งหมดจากนั้นกด

Add Selected Instruments



ส่งค าสั่งซื้อขาย 

1.คลิก Search  

2.พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการในช่อง 
Fins Instrument 

3.จะปรากฏหน้าต่าง Product 
Overview ขึ้นมา ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยราคาหุ้น* กราฟ และ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนั้นๆ

4.คลิกปุ่ม 

จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาตาม
รูปสุดท้าย

*ราคาที่ปรากฏจะล่าช้า 15 นาที 



ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Account: เลือกบญัชซีื้อขาย

หากเป็นหุ้นสหรัฐฯ ระบบจะ Default ขึ้นมาเป็นบัญชี USD

หากเป็นหุ้นฮ่องกง ระบบจะ Default ขึ้นมาเป็นบัญชี HKD

*หากเลือกผิดบัญชี เช่น 

ใช้บัญชี HKD ซื้อหุ้น Apple ในสหรัฐฯ ระบบจะขึ้น

**ไม่แนะน าให้ซื้อขายข้ามสกุลเงิน เนื่องจากลูกค้าต้องเสีย 
Spread 0.5% ต่อรายการ เพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนปกติ 
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ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Type: เลือกประเภทค าสัง่ซื้อขาย

Market: ส่งค าสั่งซื้อขายที่ราคาตลาด

Limit: ตั้งซื้อขายที่ราคาที่ก าหนดไว้

Stop: ตั้งซื้อหรือขายที่ราคาตลาดเมื่อทะลุจุดที่ก าหนดไว้

Trailing Stop: ตั้งซื้อขายโดยให้ราคาขยับไปตามที่ก าหนดเมื่อราคาหุ้น
เปลี่ยนแปลงไป

Stop Limit: ตั้งซื้อหรือขายเมื่อราคาทะลุแนวที่ก าหนดไว้ และย่อตัวลง
มาถึงจุดที่ก าหนด

OCO: ตั้งซื้อหรือขายไว้ทั้งกรอบบนกรอบล่าง หาก Match รายการใด
ก่อน อีกรายการจะถูกยกเลิก

Algo: ค าสั่งซื้อขายโดยใช้ Algorithm ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในบาง
ประเภทค าสั่ง 
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ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Type: ประเภทค าสัง่พเิศษ Algo

มี 9 Strategy ให้เลือก เช่น VWAP เป็นค าสั่งซื้อขายหุ้นให้เกิดการจับคู่ใน
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของวัน

โดย VWAP จะใช้ข้อมูลการซื้อขายในอดีตเพื่อค านวณหา Volume 
Profile *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้ 

ค่าธรรมเนยีมและขัน้ต่ าในการสง่ค าสัง่ VWAP

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 0.5 cents per shares

ตลาดหุ้นฮ่องกง 3 bps (0.03%)

ขั้นต่ าในการสั่งค าสั่งต่อรายการ (USD) 25,000

*จ านวนขั้นต่ าในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้นๆเป็นคนก าหนด
**ค่าธรรมเนียมในตาราง จะถูกบวกเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรยีกเก็บจากลูกคา้ 
***ส าหรับประเภทค าสั่ง Algo ตัวอื่นๆ นอกเหนือจากในตาราง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีม Global Markets



ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Buy/Sell: เลือกค าสั่งซ้ือหรือขาย

Shares: ก าหนดจ านวนหุ้นที่ต้องการ

*ส าหรับหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงสามารถดู Lot Size ก่อนซื้อ
ขายได้ โดยคลิกที่เครื่องหมาย

แล้วคลิกที่ “Instrument” และดูที่ Lot Size เช่น 100 Shares 
แปลว่าต้องซื้อขั้นต่ าที่ 100 หุ้นหรือทวีคูณของ 100

Price: ก าหนดราคาที่ต้องการซื้อหรือขาย
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ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Add Take Profit / Stop loss 

เพื่อตั้งขายท าก าไรหรือตัดขาดทุนได้พร้อมกันในครั้งเดียว

หากราคาแตะที่ระดับไหนก่อน อีกรายการก็จะถูก Cancel ไป



ส่งค าสั่งซื้อขาย 
Duration: เลือกระยะเวลาการตั้งค าสั่งซ้ือขาย

G.T.C: ตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะ Match หรือกด Cancel
Day Order: ตั้งไว้แค่วันเดียว หากไม่ Match จะยกเลิกให้
อัตโนมัติ
One Week – ตั้งไว้ 1 สัปดาห์
One Month – ตั้งไว้ 1 เดือน
End of week – ตั้งไว้จนถึงจบสัปดาห์
End of month – ตั้งไว้จนถึงสิ้นเดือน
End of year – ตั้งไว้จนถึงสิ้นปี
Select Date – สามารถก าหนดไว้ได้เอง
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ส่งค าสั่งซื้อขาย 
• เมื่อกรอกรายละเอียดค าสั่ง
เรียบร้อยแล้วกด Place 
Order เพื่อส่งค าสั่ง

• ระบบจะปรากฏหน้าต่าง 
Confirm Order ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดอีกครั้ง แล้วกด 
“Confirm”

• รายการที่ตั้งไว้จะไปอยู่ที่หน้า
“Order” 



ตรวจสอบ แก้ไข และยกเลิกค าสั่ง
ยกเลิกค าสั่งที่ต้ังไว้คลิกที่ 

ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ Confirm อีกครั้ง 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เมนูอื่นๆ ได้แก่
Modify Order: ต้องการแก้ไขค าสั่งที่ตั้งไว้

Change to market: เปลี่ยนเป็นราคาตลาด

Order Details: ดูข้อมูลของหุ้น/ETFs ที่ตั้งค าสั่งไว้

Trade: ส่งค าสั่งซื้อเพ่ิม

Chart: ดูกราฟ

Add Price Alert: ตั้งเตือนเมื่อราคาหุ้นแตะจุดที่ก าหนด

Trading Conditions: ดูค่าธรรมเนียมและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย

Product Overview: ดูข้อมูลราคาหุ้น กราฟ และข่าวหุ้น           
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ส่งค าสั่งขายในหุน้ที่มีในพอร์ต
หัวข้อ Positions จะแสดงหุน้และETFs ที่มีอยู่ในพอร์ต

หากต้องการขายหุ้นให้คลิกที่รายการนั้นๆ แล้วกด

ระบบจะปรากฏหน้าต่าง 

Close Position หาก                     

ต้องการขายให้กดที่ 

“Close Position” 



ส่งค าสั่งขายในหุน้ที่มีในพอร์ต
คลิกที ่             เพือ่เขา้สูเ่มนอูื่นๆ ได้แก่

Close Position: ขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต

Take Profit/Stop Loss: ตั้งขายท าก าไรหรือตัดขาดทุน

Position Details: ดูข้อมูลของหุ้น/ETFs ที่ซื้อไว้

Trade: ส่งค าสั่งซื้อเพิ่มหรือขาย

View Trades: ดูรายละเอียดการตั้งซื้อ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
คาดการณ์ก าไร/ขาดทุน 

Chart: ดูกราฟ

Add Price Alert: ตั้งเตือนเมื่อราคาหุ้นแตะจุดที่ก าหนด

Trading Conditions: ดูค่าธรรมเนียมและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย

Product Overview: ดูข้อมูลราคาหุ้น กราฟ และข่าวหุ้น           



ดู Charts ผ่านระบบ Global Invest

1.คลิกที่ “Charts”

2.ค้นหาหุ้นที่ 

3.เลือก Timeframe

4.สามารถเลือก Indicators 
ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือในการ
วิเคราะห์เทคนิค คลิกที่ 

5.เปรียบเทียบหุ้นหลายๆตัวได้ 
โดยคลิกที่           แล้วพิมพ์ชื่อ
หุ้นที่ต้องการ 

6.หากต้องการซื้อขายให้คลิก
ที่ 



ติดตามขา่วสารและตัวเลขเศรษฐกิจ 

1.คลิกที่ “Research”

2.ค้นหาข่าวคลิกที่ News โดย
พิมพ์ Key word ลงในช่อง 
Search

3.คลิกที่ Calendar จะปรากฏ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
เศรษฐกิจต่างๆ



ข้อมูลต่างๆในบญัชีซื้อขาย

“Account Summary”
ดูเงินสด มูลค่าพอร์ตโดยรวม
และสามารถดูรายบัญชีได้

“Portfolio”
Exposure: ดูก าไรและขาดทุนของหุ้น/ETFs ในพอร์ตการลงทุน

Positions: ดูรายการหุ้น/ETFs ที่อยู่ในพอร์ต

“Historical Reports”
ดูเงินสด มูลค่าพอร์ตโดยรวม
และสามารถดูรายบัญชีได้
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ข้อมูลต่างๆในบญัชีซื้อขาย

“P/L”
ดูก าไรขาดทุนของหุ้น/ETFs

แต่ละรายการ

“Cash Movement”
ดูเงินสดในพอร์ต

และจ านวนเงินที่ซื้อขายหุ้นเข้าพอร์ต

“Closed Positions”
ดูรายการที่เคยขายออกไปแล้ว



ลงทุนต่างประเทศกับ เอเซีย พลัส
ติดต่อฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Markets)

0 2680 1888 global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th Asia Plus Group


