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โกลด์ ฟวิเจอร ์10 บาท (10 Baht Gold Futures)
Gold Futures  หรือ สัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ท าก าไรได้ตามการคาดการณ์ที่มีต่อ
ราคา ทองค าได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยลักษณะเด่นท่ีสามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และ
ใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น Gold Futures จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ในการท าก าไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน 

ลกัษณะส าคัญของ 10 Baht Gold Futures 

Gold Futures มีสินค้าอ้างอิงคือ ทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ซึ่งเป็นระดับความบริสุทธิ์ของทองค า ที่ซื้อขายกัน
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

ขนาดของสัญญา (Contract Size) 

สัญญา Gold Futures มีขนาดของสัญญาเท่ากับทองค าแท่งน้ าหนัก 10 บาททองค า (หรือ 152.44 กรัม) โดยที่ทองค าแท่ง
ขนาด 1 บาททองค าหนักเท่ากับ 15.244 กรัม 

ช่วงราคาซือ้ขายขัน้ต่ า (Tick Size) 

ราคาที่เสนอซื้อขาย Gold Futures สามารถส่งค าสั่งซื้อขายโดยระบุราคาห่างกันข้ันต่ า Step ละ 10 บาท 

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสงูสดุหรอืต่ าสดุแตล่ะวนั (Price Limit) 

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์ก าหนดให้ชว่งการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดหรือต่ าสุดเป็น 10% ของราคาที่ใช้ช าระราคา
ในวันท าการก่อนหน้า แต่ถ้าราคาซื้อขายของ Gold Futures ของสัญญาที่มีเดือนสิ้นสุดอายุใกล้สุดสัมผัส 10% ของราคาที่
ใช้ช าระราคาในวันท าการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว 20 นาที และ Re-open อีก 10 นาที หลังจาก
กลับมาซื้อขาย Price Limit จะเพิม่ขึ้นเป็น 20% จากราคาที่ใช้ช าระราคาในวันท าการก่อนหน้า 

เวลาซือ้ขาย (Trading Hours) 

ช่วง ชื่อช่วงเวลา เวลา 

ก่อนเปิดตลาดเช้า Pre-open 09:15 – 09:45 น. 

ช่วงเช้า Morning session 09:45 – 12:30 น. 

ก่อนเปิดตลาดบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 น. 

ช่วงบ่าย Afternoon session 14:15 – 16:55 น. 

ก่อนเปิดตลาดกลางคืน Pre-open 18:45 – 19:00 น. 

ช่วงกลางคืน Night session 19:00 – 23:55 น. 

*เฉพาะในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญานั้น การซื้อขายจะสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. 
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เดอืนทีส่ัญญาสิน้สดุอาย ุ(Expiration Month) 

ตลาดอนุพันธ์ฯ ก าหนดให้ระยะเวลาที่สิ้นสุดคือทุกสิ้นเดือนคู ่ ไดแ้ก่ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ
ธันวาคม โดยนับไปไมเ่กิน 3 อายุสัญญา ท าให้ ตามปกติ สัญญา Mini Gold Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 3 อายุ
สัญญา  เช่น ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สัญญา Gold Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 3 อายุสัญญา และมี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุดังน้ี 

Jul 1, 2009 

สญัญาทีม่ีการซือ้ขาย 

GF10Q09 

GF10V09 

GF10Z09 

Aug 28, 2009 
 (Last Trading Day) 

สญัญาทีม่ีการซือ้ขาย 

GF10Q09(สิ้นสุดอายุ) 

GF10V09 

GF10Z09 

GF10G10 

Aug 31, 2009 

สญัญาทีม่ีการซือ้ขาย 

GF10V09 

GF10Z09 

GF10G10 

วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญานั้นเป็นวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดย ณ วันซื้อขาย
วันสุดท้ายของสัญญาที่ใกล้สิ้นสดุ ตลาดอนุพันธ์จะน าสัญญาถัดไปเข้ามาซื้อขายทันที เช่น วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่
สิ้นสุดอายุเดือน สิงหาคม 2552 ตลาดอนุพันธ์จะน าสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เข้ามาซื้อขายทันที 

ราคาทีใ่ชช้ าระราคาประจ าวนั (Daily Settlement Price) 

ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปริมาณการซื้อขายของราคาที่ซื้อขายในช่วง 5 นาทีสุดท้าย (16:50 – 16:55 น) เช่น ในชว่ง 
16:50 – 16:55 น มีรายการซื้อขายดังน้ี 

เวลา ราคาที่มีการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขาย ราคาถ่วงน้ าหนัก 

16:51 15,490 4 61,960 

16:54 15,500 6 93,000 

16:55 15,510 2 31,020 

รวม 12 185,980 

Daily Settlement Price 15,500 

ราคาทีใ่ชช้ าระราคาในวนัซือ้ขายสดุทา้ย (Final Settlement Price) 

ใช้ราคาปิดของ London Gold AM Fixing ในวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการค านวณราคาส าหรับการ
ส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อค านวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการช าระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) 
โดยโดยปรับน้ าหนักจากทรอยออนซ์เป็นน้ าหนักบาททองค า ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองค าจาก 99.5% เป็น 96.5% และ
ปรับสกุลเงิน USD เป็นบาท ตามสูตรดังนี้ (ผลการค านวณปรับทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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ราคาต่อน้ าหนักทองค า 1 บาท = London Gold A.M. Fixing X 15.244/31.1035 X 0.965/0.995 X THB/USD โดยที่
London Gold A.M. Fixing Price อ้างอิงจากทองค าบริสุทธิ์ 99.5% ต่อ 1 ทรอยเอานซ์ (1 ทรอยเอานซ์ = 31.1035 กรัม) 
ทองค าน้ าหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม 
ทองค าที่ใช้ส าหรับเป็นสินทรัพย์อา้งอิงในตลาดซื้อขายทองค าล่วงหน้าของประเทศไทยมคีวามบริสทุธิ์ 96.5% 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าเฉลี่ยระหวา่งราคารับซื้อ (Bid Rate) และ ราคาเสนอขาย (Offer Rate) 
ที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์

วิธสีง่มอบ/ช าระราคา 

ในการซื้อขาย Mini Gold Futures มีการช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) เท่านั้น จึงส่งมอบเฉพาะก าไร/ขาดทุน 

การปดิสถานะสัญญา กอ่นสญัญาสิน้สดุอายุ 

ผู้ลงทุนที่ซื้อ หรือขาย Mini Gold Futures ไว้แล้ว ไม่จ าเป็นต้องรอจนหมดอายุจึงจะรับรู้ก าไรขาดทุน เมื่อใดก็ตามที่ผู้ลงทุน
ต้องการรับรู้ก าไร หรือเห็นว่ามีขาดทุนจนเกินรับไหวแลว้ ผู้ลงทุนสามารถท ารายการที่เรียกว่า การล้างสถานะ (Offset 
Position) ได ้การล้างสถานะก็คือการท ารายการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส Serires เดิมท่ีได้ซื้อหรือขายไว้ในทิศทางที่ตรงกันข้าม
กับรายการที่ได้ท าไว้ก่อนหน้า 
 
ผู้ซื้อ (Long Position) ปิดสถานะโดยการขาย (Short) Mini Gold Futures ใน Series เดิมท่ีเคย “ซื้อ” ไว ้
ผู้ขาย (Short Position) ปิดสถานะโดยการซื้อ (Long) Mini Gold Futures ใน Series เดิมท่ีเคย “ขาย” ไว ้

การถอืครองสถานะจนสิน้สดุอายสุญัญา 

สัญญา Mini Gold Futures ที่ถูกถือครองจนครบอายุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา 
Series นั้นๆซึ่งเป็นการช าระราคาครั้งสุดท้าย นักลงทุนผู้ถือครองจะได้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนสดุท้ายที่ถืออยู่กับราคาเพื่อ
การช าระราคาครั้งสุดท้าย (Final Settlement Price) ถือเป็นการปิดสถานะสัญญาไปโดยอัตโนมัติ 
*นักลงทุนมีภาระในการช าระค่านายหน้าซื้อขายจากการช าระราคาครั้งสุดท้ายนี้ด้วย 

จ านวนการถอืครองสงูสดุ (Speculative Position Limit) 

ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร 

ระดบัตอ้งรายงาน (Reportable Limit) 

ส านักงาน กลต. และ ตลาดอนุพันธ์ ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรายงานรายชื่อของนักลงทุนที่ถือครองสถานะสัญญา
เทียบเท่า Mini Gold Futures เท่ากับหรือมากกว่า 1,000 สัญญา โดยคิดจากสัญญาซื้อขายเดอืนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจาก
สัญญาซื้อและขายทุกเดือนรวมกนั อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังสามารถเพิ่มการถือครองได้จนไม่เกินระดับวงเงินอนุมัติ หรือ 
จ านวนการถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit) ตามประกาศของตลาดอนุพันธ์ 
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ขัน้ตอนการซือ้ขาย 10 Baht Gold Futures 

เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

วางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 

 

ส่งค าสั่งซ้ือขาย 

 

ผู้มีสถานะซื้อหรือขายมีหน้าที่ 
ต้องด ารงหลักประกันไม่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ปิดสถานะรับรู้ก าไร / ขาดทุน 
 

1. เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
2. วางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ก่อนท าการเปิดสถานะสัญญา (Open position) 
3. ส่งค าสั่งเปิดสถานะสัญญา โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค า 
4. ถ้าต้องการปิดสถานะสัญญา (Offset Position) เพื่อรับรู้ก าไร/ขาดทุน (Realized Profit/Loss) ให้ส่งค าสั่งตรงข้ามกับ
สถานะที่ถืออยู่เดิม 
5. ถ้านกัลงทุนไม่ได้ท าการล้างสถานะเอง แล้วถือจนสัญญานั้นหมดอายุ ระบบจะท าการล้างสถานะให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้
ราคาที่ใช้ช าระราคาวันสดุท้าย (Final Settlement Price) มาใช้ในการค านวณก าไร ขาดทุน 

อตัราการวางหลกัประกนัส าหรบั 10 Baht Gold Futures 

หลกัประกนัเริม่ตน้ หรอื Initial Margin (IM)  หลักประกันเงินสดทีน่ักลงทุนต้องน ามาวางก่อนที่จะเปิดสถานะสัญญา 

หลกัประกนัรกัษาสภาพ หรอื Maintenance Margin (MM) หลักประกันข้ันต่ าที่ต้องด ารงไว้ ณ สิ้นวันท าการใดๆ หาก
หลักประกันคงเหลือต่ ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (วันที่ T) นักลงทุนจะถูกเรียกให้มาวางหลักประกันเพิ่ม (วันที ่ T+1) ก่อน 
15:55 น. ในจ านวนที่ท าให้หลกัประกันคงเหลือในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 

หลกัประกนัขัน้ต่ าสดุ หรอื Force Margin (FM) ระหว่างเวลาท าการใดๆ (วันที ่T) หากหลักประกนัคงเหลือต่ ากว่าหลักประกัน
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ขั้นต่ าสุด นักลงทุนจะต้องน าหลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมง (วันที่ T) ในจ านวนที่ท าให้หลักประกันคงเหลือในบัญชีของ
ลกูค้ามีไม่ต่ ากว่าหลักประกันรักษาสภาพที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin) ถ้าลูกค้าไม่น ามาวางตามเวลาที่ก าหนด 
บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับล้างฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าได้ทันที 

หลกัประกนัพเิศษ (Super Margin) หลักประกันท่ีส านักหักบัญชเีรยีกเพิ่ม เพื่อรองรับความผันผวนของราคาสัญญาในช่วงที่
ตลาดอนุพันธ์ปิดท าการเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

การใชอ้กัษรยอ่ส าหรบัสญัญา 10 Baht Gold Futures 

 

สว่นที ่1 : สินค้าอ้างอิง ใช้สัญลักษณ์ GF  
สว่นที ่2 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้อักษรย่อแทนชื่อเดือนดังนี ้  

เดอืนทีส่ญัญาสิน้สดุ อกัษรยอ่ 

กุมภาพันธ์ G 

เมษายน J 

มิถุนายน M 

สิงหาคม Q 

ตุลาคม V 

ธันวาคม Z 
 

  

สว่นที ่3 : ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2009 ใช้ตัวย่อเป็น 09 และ ค.ศ. 2010 ใช้ตัวย่อ
เป็น 10 เป็นต้น  

ตัวอยา่งอกัษรยอ่ส าหรบัสญัญา Gold Futures แบบ Single Order   

สญัญา เดือนสิ้นสุดอายุสัญญา ปีสิ้นสุดอายุสัญญา 

สัญลักษณ์ เดือน สัญลักษณ์ ปี ค.ศ.   
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GF10G08 G กุมภาพันธ์ 08 2008 

GF10J09 J เมษายน 09 2009 

GF10M10 M มิถุนายน 10 2010 

GF10Q11 Q สิงหาคม 11 2011 

GF10V12 V ตุลาคม 12 2012 

GF10Z13 Z ธันวาคม 13 2013 
 

 


