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50 Baht Gold Futures 
ลกัษณะส ำคัญของ 50 Baht Gold Futures 

สนิคำ้อำ้งองิ ทองค ำแท่งที่มีควำมบริสุทธิ์ 96.5% 

ประเภทของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
(Type of Contract) 

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฟิวเจอร์ส 

ตวัคณูดชัน ี(Multiplier) ทองค ำหนัก 50 บำท (ทองค ำหนัก 1 บำท มีน้ ำหนักเท่ำกับ 15.244 กรัม) 

ชว่งหำ่งของรำคำขัน้ต่ ำ (Tick Size) 10 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำ 500 บำทต่อ 1 สัญญำ 

เดอืนทีส่ญัญำสิน้สดุอำย ุ เดือนกุมภำพันธ์(G) เมษำยน(J) มิถุนำยน(M) สิงหำคม(Q) ตุลำคม(V) และ
ธันวำคม(Z) โดยนับรวมกันไมเ่กนิ 3 เดือนหมดอำย ุ

ชว่งเวลำซือ้ขำย ช่วง Pre-open 
ช่วง Morning Session 
ช่วง Pre-open 
ช่วง Afternoon Session 
ช่วง Pre-open 
ช่วง Night session 

09:15 – 09:45 น. 

09:45 – 12:30 น. 

13:45 – 14:15 น. 

14:15 – 16:55 น. 

18:45 – 19:00 น. 

19:00 – 23:55 น. 

ชว่งกำรเปลีย่นแปลงสงูสดุแตล่ะวนั ไม่เกิน 20% ของ Settlement Price ในวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

รำคำทีใ่ชช้ ำระรำคำประจ ำวนั 
(Daily Settlement Price) 

ค่ำเฉลี่ยถว่งน้ ำหนักปริมำณกำรซื้อขำยของรำคำที่ซื้อขำยในช่วง 5 นำที
สุดท้ำย (16:50 – 16:55 น) 

รำคำทีใ่ชช้ ำระรำคำเมือ่สญัญำหมดอำย ุ
(Final Settlement Price) 

ใช้รำคำปิดของ London Gold AM Fixing ในวันสุดท้ำยของกำรซือ้ขำยเป็น
รำคำที่ใช้อ้ำงอิงในกำรค ำนวณรำคำส ำหรับกำรส่งมอบหรือใช้อ้ำงอิงเพื่อ
ค ำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพื่อใชใ้นกำรช ำระหนี้ในวันซื้อขำยวันสดุท้ำย 
(Final Settlement Price) โดยกำรค ำนวณจะปรับอัตรำแลกเปลี่ยน 
น้ ำหนัก และควำมบริสุทธิ์ของทองค ำ ตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้รำคำต่อ
น้ ำหนักทองค ำ 1 บำท (ใชค้่ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) = London Gold A.M. 
Fixing X 15.244/31.1035 X 0.965/0.995 X THB/USD 

กำรส่งมอบและกำรช ำระรำคำ ช ำระส่วนต่ำงรำคำด้วยเงินสด (Cash Settlement) 

วนัซือ้ขำยวนัสดุทำ้ย 
(Last Trading Day) 

วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ โดยให้
ช่วงเวลำซื้อขำยในวันสดุท้ำยของกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ครบ
ก ำหนดช ำระรำคำหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลำ 16.30 น 

จ ำนวนกำรถอืครอง 
สญัญำสูงสดุ (Position Limit) 

ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) อำจประกำศก ำหนดจ ำนวนกำร
ถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุดได้ตำมที่เห็นสมควร 

จ ำนวนกำรถอืครองสญัญำ 
ทีต่อ้งรำยงำน 

เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันต้ังแต่ 1000 สัญญำขึ้นไป 
หมำยเหตุ : ให้รำยงำนทุกวันในวนัท ำกำรถัดจำกวันที่มีกำรถือครองสัญญำ
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(Large Position Report) ซื้อขำยล่วงหน้ำถึงจ ำนวนที่ก ำหนดข้ำงต้น และหำกกำรถือครองลดลงต่ ำ
กว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด ให้รำยงำนจ ำนวนกำรถือครองต่อไปอีกหน่ึงวันท ำกำร 

กำรวำงหลกัประกนั ตำมที่ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) ก ำหนด 

ลกัษณะสญัญำ อธบิำยลกัษณะและขอ้ก ำหนดของ SET50 Index Futures 
ขนำดของสัญญำ (Contract Size) 
สัญญำ Gold Futures มีขนำดของสัญญำเท่ำกับทองค ำแท่งน้ ำหนัก 50 บำททองค ำ (หรือ 762.2 กรัม) โดยที่ทองค ำแท่ง
ขนำด 1 บำททองค ำหนักเท่ำกับ 15.244 กรัม 

ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสงูสดุหรอืต่ ำสดุแตล่ะวนั (Price Limit) 

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) ก ำหนดให้ชว่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสูงสุดหรือต่ ำสุด
เป็น 10% ของรำคำที่ใช้ช ำระรำคำในวันท ำกำรก่อนหน้ำ แต่ถ้ำรำคำซื้อขำยของ Gold Futures ของสัญญำที่มีเดือน
สิ้นสุดอำยุใกล้สุดสัมผสั 10% ของรำคำที่ใช้ช ำระรำคำในวันท ำกำรก่อนหน้ำ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) 
จะหยุดกำรซื้อขำยชัว่ครำว 20 นำที และ Re-open อีก 10 นำที หลังจำกกลับมำซื้อขำย Price Limit จะเพิ่มข้ึนเป็น 20% 
จำกรำคำที่ใช้ช ำระรำคำในวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

เวลำซือ้ขำย (Trading Hours)

ชว่ง ชือ่ชว่งเวลำ เวลำ 

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

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

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

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

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

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

*เฉพำะในวันซื้อขำยสุดท้ำยของแต่ละสัญญำนั้น กำรซื้อขำยจะสิ้นสุดในเวลำ 16:30 น. 

เดอืนทีส่ัญญำสิน้สดุอำย ุ(Expiration Month) 

ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) ก ำหนดให้ระยะเวลำที่สิ้นสุดคือทุกสิ้นเดือนคู่ ได้แก่ กุมภำพันธ์ เมษำยน 
มิถุนำยน สิงหำคม ตุลำคม และธนัวำคม โดยนับไปไม่เกิน 3 อำยุสัญญำ ท ำให้ ตำมปกติ สัญญำ Gold Futures ที่มีกำร
ซื้อขำยนั้นจะมีทั้งหมด 3 อำยุสัญญำ   

เช่น ถ้ำวันนี้เป็นวันที่ 1 กรกฎำคม 2552 สัญญำ Gold Futures ที่มีกำรซื้อขำยนั้นจะมีทั้งหมด 3 อำยุสัญญำ และมีเดือน
ที่สัญญำสิ้นสุดอำยุดังน้ี 
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Jul 1, 2009 
สญัญำทีม่ีกำรซือ้ขำย 

GFQ09 

GFV09 

GFZ09 

Aug 28, 2009 
 (Last Trading Day) 

สญัญำทีม่ีกำรซือ้ขำย 

GFQ09(สิ้นสุดอำยุ) 

GFV09 

GFZ09 

GFG10 

Aug 31, 2009 
สญัญำทีม่ีกำรซือ้ขำย 

GFV09 

GFZ09 

GFG10 

วันซื้อขำยวันสุดท้ำยของทุกสัญญำนั้นเป็นวันท ำกำรก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ โดย ณ วันซื้อ
ขำยวันสุดท้ำยของสัญญำที่ใกล้สิ้นสุด ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จะน ำสัญญำถัดไปเข้ำมำซื้อขำยทันที 
เช่น วันซื้อขำยวันสุดท้ำยของสัญญำที่สิ้นสุดอำยุเดือน สิงหำคม 2552 ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จะน ำ
สัญญำที่สิ้นสุดอำยุเดือน กุมภำพันธ์ 2553 เข้ำมำซื้อขำยทันท ี

รำคำทีใ่ชช้ ำระรำคำประจ ำวนั (Daily Settlement Price) 

ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักปริมำณกำรซื้อขำยของรำคำที่ซื้อขำยในช่วง 5 นำทีสดุท้ำย (16:50 – 16:55 น) 

เวลำ รำคำทีม่กีำรซือ้ขำย ปรมิำณกำรซือ้ขำย รำคำถว่งน้ ำหนกั 

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 

รำคำทีใ่ชช้ ำระรำคำในวนัซือ้ขำยสดุทำ้ย (Final Settlement Price) 

ใช้รำคำปิดของ London Gold AM Fixing ในวันสุดท้ำยของกำรซื้อขำยเป็นรำคำที่ใช้อ้ำงอิงในกำรค ำนวณรำคำส ำหรับ
กำรส่งมอบหรือใช้อ้ำงอิงเพื่อค ำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพื่อใช้ในกำรช ำระหนี้ในวันซื้อขำยวันสุดท้ำย (Final Settlement 
Price) โดยโดยปรับน้ ำหนักจำกทรอยออนซ์เป็นน้ ำหนักบำททองค ำ ปรับค่ำควำมบริสุทธิ์ของทองค ำจำก 99.5% เป็น 
96.5% และปรับสกุลเงิน USD เป็นบำท ตำมสูตรดังนี้ (ผลกำรค ำนวณปรับทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
ทองค ำน้ ำหนัก 1 บำท = 15.244 กรัม 
ทองค ำที่ใช้ส ำหรับเป็นสินทรัพย์อำ้งอิงในตลำดซื้อขำยทองค ำล่วงหน้ำของประเทศไทยมคีวำมบริสทุธิ์ 96.5% 
อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐ เป็นค่ำเฉลี่ยระหวำ่งรำคำรับซื้อ (Bid Rate) และ รำคำเสนอขำย (Offer 
Rate) ที่ประกำศโดยธนำคำรพำณิชย์ 
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วิธสีง่มอบ/ช ำระรำคำ 

ในกำรซื้อขำย Gold Futures มีกำรช ำระรำคำเป็นเงินสด (Cash Settlement) เท่ำนั้น จึงส่งมอบเฉพำะก ำไร/ขำดทุน 

กำรปดิสถำนะสัญญำ กอ่นสญัญำสิน้สดุอำยุ 

ผู้ลงทุนที่ซื้อ หรือขำย Gold Futures ไว้แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องรอจนหมดอำยุจึงจะรับรู้ก ำไรขำดทุน เมื่อใดก็ตำมที่ผู้ลงทุน
ต้องกำรรับรู้ก ำไร หรือเห็นว่ำมีขำดทุนจนเกินรับไหวแลว้ ผู้ลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรที่เรียกว่ำ กำรล้ำงสถำนะ (Offset 
Position) ได ้ คือกำรท ำรำยกำรซื้อหรือขำยฟิวเจอร์สSeries เดิมท่ีได้ซื้อหรือขำยไว้ในทิศทำงทีต่รงกันข้ำมกับรำยกำรที่
ได้ท ำไว้ก่อนหน้ำ 
 
ผู้ซื้อ (Long Position) ปิดสถำนะโดยกำรขำย (Short) Gold Futures ใน Series เดิมท่ีเคย “ซื้อ” ไว้ 
ผู้ขำย (Short Position) ปิดสถำนะโดยกำรซื้อ (Long) Gold Futures ใน Series เดิมท่ีเคย “ขำย” ไว ้

กำรถอืครองสถำนะจนสิน้สดุอำยสุญัญำ 

สัญญำ Gold Futures ที่ถูกถือครองจนครบอำยุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขำยวันสุดท้ำยของสัญญำ 
Series นั้นๆซึ่งเป็นกำรช ำระรำคำครั้งสุดท้ำย นักลงทุนผู้ถือครองจะได้ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนสดุท้ำยที่ถืออยู่กับรำคำ
เพื่อกำรช ำระรำคำครั้งสุดท้ำย (Final Settlement Price) ถือเป็นกำรปิดสถำนะสัญญำไปโดยอัตโนมัติ 
*นักลงทุนมีภำระในกำรช ำระค่ำนำยหน้ำซื้อขำยจำกกำรช ำระรำคำครั้งสุดท้ำยนี้ด้วย 

จ ำนวนกำรถอืครองสงูสดุ (Speculative Position Limit) 

ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) อำจประกำศก ำหนดจ ำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุดได้
ตำมที่เห็นสมควร 

ระดบัตอ้งรำยงำน (Reportable Limit) 
ส ำนักงำน กลต. และ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) ก ำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรำยงำนรำยชื่อของนัก
ลงทุนท่ีถือครองสถำนะสัญญำเทียบเท่ำ Gold Futures เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1,000 สัญญำ โดยคิดจำกสัญญำซื้อขำย
เดือนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจำกสญัญำซื้อและขำยทุกเดือนรวมกัน อย่ำงไรก็ตำม นักลงทุนยังสำมำรถเพิ่มกำรถือครองได้
จนไม่เกินระดับวงเงินอนุมัติ หรือจ ำนวนกำรถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit) ตำมประกำศของตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) 

   

ขัน้ตอนกำรซือ้ขำย 50 Baht Gold Futures 

เปิดบัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำ 

 



5 

วำงหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 

ส่งค ำสั่งซื้อขำย 

ผู้มีสถำนะซื้อหรือขำยมีหน้ำที่ 
ต้องด ำรงหลักประกันไม่ให้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ปิดสถำนะรับรู้ก ำไร / ขำดทุน 

1. เปิดบัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
2. วำงหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ก่อนท ำกำรเปิดสถำนะสัญญำ (Open position)
3. ส่งค ำสั่งเปิดสถำนะสัญญำ โดยวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองค ำ
4. ถ้ำต้องกำรปิดสถำนะสัญญำ (Offset Position) เพื่อรับรู้ก ำไร/ขำดทุน (Realized Profit/Loss) ให้ส่งค ำสั่งตรงข้ำม
กับสถำนะที่ถืออยู่เดิม
5. ถ้ำนักลงทุนไม่ได้ท ำกำรล้ำงสถำนะเอง แล้วถือจนสัญญำนั้นหมดอำยุ ระบบจะท ำกำรล้ำงสถำนะให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้
รำคำที่ใช้ช ำระรำคำวันสดุท้ำย (Final Settlement Price) มำใช้ในกำรค ำนวณก ำไร ขำดทุน

อตัรำกำรวำงหลกัประกนัส ำหรบั 50 Baht Gold Futures 

หลกัประกนัเริม่ตน้ หรอื Initial Margin (IM) หมำยถึงหลักประกันเงินสดที่นักลงทุนต้องน ำมำวำงก่อนที่จะเปิดสถำนะสัญญำ 

หลกัประกนัรกัษำสภำพ หรอื Maintenance Margin (MM) หมำยถึงหลักประกันข้ันต่ ำที่ต้องด ำรงไว้ ณ สิ้นวันท ำกำรใดๆ หำก
หลักประกันคงเหลือต่ ำกว่ำ หลักประกันรักษำสภำพ (วันที่ T) นักลงทุนจะถูกเรียกใหม้ำวำงหลักประกันเพิ่ม (วันทีT่+1) ก่อน 15:55 
น.ในจ ำนวนที่ท ำให้หลักประกันคงเหลือในบัญชีของลูกค้ำ เท่ำกับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 

คือในระหว่ำงเวลำท ำกำรใดๆ (วนัท่ี T) หำกหลักประกันคงเหลือต่ ำกว่ำหลักประกันข้ันต่ ำสุด นักลงทุนจะต้องน ำ หลักประกันมำวำง
เพิ่มภำยใน 1 ชั่วโมง (วันที ่T) ในจ ำนวนที่ท ำให้หลักประกันคงเหลือในบัญชีของลูกค้ำมีไม่ต่ ำกว่ำหลักประกันรักษำสภำพที่ต้องด ำรง
ไว้ (Maintenance Margin) ถ้ำลูกค้ำไม่น ำมำวำงตำมเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับล้ำงฐำนะสัญญำในบัญชีของลูกค้ำได้
ทันที 

หลกัประกนัพเิศษ (Super Margin) หลักประกันท่ีส ำนักหักบัญชเีรียกเพิ่ม เพื่อรองรับควำมผันผวนของรำคำสัญญำในช่วงที่ตลำด
อนุพันธ์ ปิดท ำกำร เป็นระยะเวลำหนึ่ง 

กำรใชอ้กัษรยอ่ส ำหรบัสญัญำ 50 Baht Gold Futures 
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