
โพสต ทูเดย 
นัดพบอนุพันธ (24 เมษายน 2552) 
ตอนที่ 204  Stop order 
 
  เมื่อการลงทุนในหลักทรัพยไมเปนไปในทิศทางที่ตองการหรือเกิดผลขาดทุนขึ้น ผูลงทุนอาจตองตัดใจขาย
หลักทรัพยทิ้งไป โดยยอมขาดทุนในระดับหนึ่ง หรือที่เราเรียกวา Stop Loss นั่นเอง สําหรับการซื้อขายอนุพันธใน 
TFEX ก็มีเง่ือนไขคําส่ังที่มีจุดมุงหมายในลักษณะเดียวกัน นั่นก็คือ Stop Order ซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดเพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันครับ 

 
Stop order เปนการสงคําส่ังซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา แบบที่มีผลใหคําส่ังเสนอซื้อขายนั้นเสมือน 

ถูกหยุดพักรออยูในระบบซื้อขายของ TFEX เปนการชั่วคราว จนกวาเงื่อนไขดานราคาที่ระบุไวในคําส่ังเปนไปตามที่
กําหนด จึงจะทําใหคําส่ังเสนอซื้อขายดังกลาวมีผลในระบบการซื้อขายเพ่ือรอการจับคูตอไป จึงอาจกลาวไดวา Stop 
Order เปนเง่ือนไขที่กําหนดวาเมื่อใดคําส่ังเสนอซื้อขายจึงจะมีผลในระบบการซื้อขายนั่นเอง 

 
องคประกอบของคําส่ังแบบ Stop Order สามารถแยกไดเปน 2 สวนดวยกัน โดยสวนที่หนึ่ง คือ สวนที่เปน

เง่ือนไขในการพิจารณาวาเมื่อใดที่คําส่ังเสนอซื้อขายนั้นจะมีผลเพื่อรอการจัดลําดับในระบบการซื้อขายของ TFEX ที่
เรียกวา Stop Condition ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขเปนระดับราคาครับ สวนที่สอง เปนสวนที่เรียกวา Stop Price ซึ่งก็คือ 
สวนที่เปน Order หรือคําส่ังที่จะใชในการจับคูซื้อขาย โดยตองระบุวาเปนการเสนอซื้อหรือเสนอขาย สัญญาใด ที่ราคา 
และปริมาณเทาไร รวมถึงเง่ือนไขดานเวลาอื่น ๆ เชน Day, Good till Date หรือ Good till Expiration เปนตน โดย 
ผูลงทุนตองระบุรายละเอียดทั้งสองสวนใหครบถวนกอนสงคําส่ังครับ 

 
เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ผมขอยกตัวอยาง เชน หากผูลงทุนตองการสงคําส่ังซื้อใน series S50M09 

จํานวน 15 สัญญา ที่ราคา 309 จุด โดยใชคําส่ังโดยมีเง่ือนไข Stop Condition ใหเปนการซื้อเมื่อ Best Bid ของราคา 
S50M09 นอยกวาหรือเทากับ 312 จุด ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ คําส่ังเสนอซื้อดังกลาวจะยังไมแสดงผลการจัดลําดับในระบบ 
การซื้อขายของ TFEX จนกวาเงื่อนไขระดับราคาที่กําหนดไวใน Stop Condition จะเปนจริง นั่นคือ เมื่อราคาเสนอซื้อ 
ที่ดีที่สุด (Best Bid) ของสัญญา S50M09 นอยกวาหรือเทากับ 312 จุด จึงจะทําใหคําส่ังเสนอซื้อดังกลาวแสดงผลใน
ระบบการซื้อขาย 

    
 ทั้งนี้ ในการกําหนดราคา Stop Price หรือราคาซื้อขายที่ตองการน้ัน ผูลงทุนสามารถทําไดทั้งในลักษณะ
ของการกําหนดราคาที่แนนอนในลักษณะแบบเดียวกับ Limit Order หรือ กําหนดใหซื้อขาย ณ ราคาเสนอซื้อขาย 
ในขณะนั้นในลักษณะเดียวกับ Market Order ก็ได โดยกรณีที่มีการระบุราคาซื้อขาย เมื่อถึงเง่ือนไขที่กําหนด 
เรียกวา Stop Limit Order และในกรณีระบุใหซื้อหรือขาย ณ ราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น เมื่อถึงเง่ือนไขที่กําหนด 
เรียกวา Stop Order ครับ 

 
สําหรับเง่ือนไข Stop Condition วาเมื่อใดคําส่ังซื้อขายจึงจะมีผลในระบบการซื้อขายนั้น เราสามารถ

กําหนดไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน ใหคําส่ังมีผลเมื่อราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid) มากกวาหรือเทากับ 
ราคา Stop Price หรือใหคําส่ังมีผลในระบบเมื่อราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Ask) นอยกวาหรือเทากับราคา Stop 
Price หรือใหคําส่ังมีผลในระบบเมื่อราคาซื้อขายลาสุด (Last) มากกวาหรือเทากับราคา Stop Price เปนตน 

 



ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากคําส่ังแบบ Stop Order เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชกลยุทธซื้อขายไดครับ 
ตัวอยางเชน หากผมซื้อ S50M09 จํานวน 5 สัญญาที่ราคา 315 จุด เนื่องจากคิดวาแนวโนมตลาดนาจะดี ดัชนี SET50 
นาจะปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่ไมแนนอนอีกหลายปจจัย รวมทั้งปจจัยดานการเมือง ซึ่งอาจสงผลใหดัชนี
ปรับลดลงได ซึ่งหากเปนเชนนั้นแลวผมคงจะตองขาดทุนแนนอน ซึ่งจากการคํานวณคราว ๆ แลวผมรับขาดทุนไดไมเกิน 
15 จุด มิเชนนั้นผมอาจตองถูกเรียกเงินประกันเพ่ิม ดังนั้น ผมจึงสงคําส่ังขาย S50M09 เพ่ือปดสถานะแบบ Stop Market 
Order โดยมีเง่ือนไข Stop Condition ที่ระดับ 300 จุด เพ่ือบริหารความเสี่ยงของผม หาก S50M09 ปรับตัวลดลงต่ําไป
ถึงระดับ 300 จุดตามเงื่อนไขเมื่อไร คําส่ังขายแบบ Market Order ของผมก็จะมีผลในระบบทันที ซึ่งจะทําใหผมสามารถ
ปดสถานะและลดความเสี่ยงได  อยางไรก็ตามครับ ผมอาจจะขยับเง่ือนไขราคา Stop Condition ของผมขึ้นมาสัก
เล็กนอยก็ได เชน ที่ราคา 303 จุด เพ่ือความมั่นใจวาผมจะปดสถานะไดแนนอน 

 
จากที่กลาวมาทั้งหมด ผมหวังวาทานผูอานคงจะไดแนวคิดในการใชคําส่ังซื้อขายแบบตาง ๆ ไปประยุกตใช

กับการซื้อขายของทานไดบาง ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติม สามารถสอบถามไดจากโบรกเอกรอนุพันธของทานหรือ 
S-E-T Call Center 0-2229-2222  

 
สุดทายนี้ ผมขอฝากขาวประชาสัมพันธงานสัมมนาเนื่องในโอกาสกาวสูปที่ 4 ของ TFEX ในวันอังคารที่ 28 

เมษายน 2552 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เวลา 13:30 - 16:45 น. ขอเชิญรับฟงปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศนการพัฒนาตลาดอนุพันธในประเทศไทย” โดยคุณ
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง พรอมรับฟงการสัมมนาหัวขอ “TFEX 3 ป กับ 4 
อนุพันธ” นอกจากนี้ ในชวงเชา เวลา 9:30 - 12:00 น. เปนการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ความเชื่อและความจริง
เกี่ยวกับ ‘SET50’ และ SET50 Futures” โดย ศาสตราจารย ดร. อัญญา ขันธวิทย ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร ระดับ 11 และศาสตรเมธาจารย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมงานไดทาง S-E-T Call 
Center และเว็บไซต www.tfex.co.th ครับ 

   
 

 
 
  
 
    

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทานั้น  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


