
การตัง้ค าส่ังซือ้-ขาย 

ประเภทค าสัง่ซือ้ขายที่ตลาดอนญุาตให้สามารถสง่เข้าระบบการซือ้ขาย มีดงันี ้

Limit Order เป็นค าสัง่ซือ้ (ขาย) ที่ระบจุ านวนและราคาที่ต้องการ (Specified Price) โดยจะตัง้เสนอซือ้ (ขาย) 

จนกวา่ได้รับการจบัคูค่รบตามจ านวน ซึง่ราคาที่รับการจบัคูน่ัน้เป็นราคาที่ระบไุว้หรือดีกวา่ วิธีการสง่ค าสัง่ Limit เข้าระบบ 

POEMS Professional ระบจุ านวนและราคาที่ต้องการ 

Market Order เป็นค าสัง่ซือ้ (ขาย) ที่ระบเุพียงจ านวนที่ต้องการ โดยไมค่ านงึถงึราคาเสนอซือ้ (ขาย) เพียง

ต้องการให้ได้รับการจบัคูต่ามจ านวนที่ระบไุว้เทา่นัน้ และหากได้รับการจบัคูไ่มค่รบตามจ านวนที่ระบไุว้ ให้ยกเลกิจ านวน

สว่นท่ีเหลอืทนัที วิธีการสง่ค าสัง่ Market เข้าระบบ POEMS Professional ระบจุ านวนต้องการ 

Stop Oder เป็นค าสัง่ซือ้ (ขาย) ที่ระบจุ านวนทีต้่องการและราคาที่ก าหนด โดยที่ค าสัง่ซือ้ (ขาย) Stop ต้องระบุ

ราคาทีเ่หนือ (ต า่) กวา่ราคาซือ้ขายสดุท้ายในขณะนัน้ ค าสัง่ Stop นีจ้ะเข้าสูร่ะบบตลาดเป็นค าสัง่ Market ตอ่เมือ่การซือ้

ขายในตลาดมีการจบัคูซ่ือ้ขายผา่นระกบัราคาที่ก าหนดไว้ (Designated Price หรือ Trigger Price) ในค าสัง่ Stop 

ดงักลา่ว วิธีการสง่ค าสัง่ Stop เข้าระบบ POEMS Professional ระบจุ านวนและราคา (เป็นราคาทีต้่องการให้ค าสัง่ Stop 

นีแ้ปลงสภาพเป็นค าสัง่ Market) 

 *ระวงัถ้าตัง้ค าสัง่ Long Stop ที่ราคาต ่ากวา่ราคาซือ้-ขายสดุท้าย หรือ ถ้าตัง้ค าสัง่ Short Stop ที่ราคาสงูกวา่

ราคาซือ้-ขายสดุท้าย ค าสัง่จะกลายเป็นซือ้ที่ราคาตลาดและจบัคู ่(Match) ในทนัท่ี หรือค าสัง่นัน้จะโดนตลาดปฏิเสธ 

(ขึน้อยูก่บัตลาดที่ท าการซือ้ขาย) 

Stop Limit Oder เป็นค าสัง่ซือ้ (ขาย) ที่ระบจุ านวนท่ีต้องการและราคาทีก่ าหนด โดยทีค่ าสัง่ซือ้ (ขาย) Stop ต้อง

ระบรุาคาทีเ่หนือ (ต า่) กวา่ราคาซือ้ขายสดุท้ายในขณะนัน้ ค าสัง่ Stop Limit นีจ้ะเข้าสูร่ะบบตลาดเป็นค าสัง่ Limit ตอ่เมื่อ

การซือ้ขายในตลาดมีการจบัคูซ่ือ้ขายผา่นระกบัราคาที่ก าหนดไว้ (Designated Price หรือ Trigger Price) แล้วสง่ระดบั

ราคาทีต้่องการ (Specific Price) เข้าสูร่ะบบตลาดในค าสัง่ประเภท Limit ดงันัน้การสง่ค าสัง่ซือ้ (ขาย) ทีร่ะบจุ านวนที่

ต้องการและราคา 2 ระดบัราคา โดยที่ราคาแรกคือราคาที่ก าหนดหรือราคาที่ต้องการให้ค าสัง่ Stop Limit แปลงสภาพ 

และเมื่อค าสัง่นีแ้ปลงสภาพเป็น Limit Order แล้วให้ใช้ราคาที่สองคือราคาที่ระบใุนค าสัง่ Limit นัน้ 

 *การสัง่ค าสัง่ Stop Limit ผู้สง่ค าสัง่จะต้องก าหนดราคา Stop Price และ Limit Price โดยมเีง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. การสง่ค าสัง่ Long Stop Limit ลกูค้าจะต้องตัง้ Stop Price ที่ราคา สูงกว่า ราคาปัจจบุนั และ Limit Price ก็

จะต้องตัง้ที่ราคา สงูกว่า Stop Price  

2.การสง่ค าสัง่ Short Stop Limit ลกูค้าจะต้องตัง้ Stop Price ที่ราคา ต ่ากว่า ราคาปัจจบุนั และ Limit Price ก็

จะต้องตัง้ที่ราคา ต ่ากว่า Stop Price 



*หมายเหต ุหากสง่ผิดเง่ือนไข จะท าให้ค าสัง่ดงักลา่วเข้าสูร่ะบบการซือ้ขายทนัทีโดยที่จะเป็น Stop Limit Order จะเป็น 

Limit Order ทนัที หรือ ถกูปฏิเสธค าสัง่การซือ้ขายจากตลาด (ขึน้อยูก่บัตลาดที่ท าการซือ้ขาย) 

 

ในสว่นของค าสัง่ทีค่ าวา่ GTC (Good Till Cancel) น าหน้า นัน้หมายความวา่ ค าสัง่นัน้จะยงัคงอยูใ่นตลาดไป

จนกวา่ ผู้สง่ค าสัง่จะ Cancel ด้วยตวัของผู้สง่ค าสัง่เอง หรือ ค าสัง่นัน้ Match ไปแล้ว ซึง่ตา่งจากค าสัง่ที่ปราศจาก GTC 

น าหน้าที่จะถกูยกเลกิค าสัง่นัน้อตัโนมตัิ หลงัจากตลาดนัน้ปิดท าการซือ้ขาย 

 

การดูราคาท่ีลูกค้าท าการซือ้ขาย 

ให้ดทูี่หน้า Status แล้วไปยงัที่หน้าตา่ง Completed ในช่อง Average Price ไมใ่ช้ช่อง Price 


