50 Baht Gold Futures
ลักษณะสำคัญของ 50 Baht Gold Futures
สินค้ำอ้ำงอิง

ทองคำแท่งที่มีควำมบริสุทธิ์ 96.5%

ประเภทของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
(Type of Contract)

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฟิวเจอร์ส

ตัวคูณดัชนี (Multiplier)

ทองคำหนัก 50 บำท (ทองคำหนัก 1 บำท มีน้ำหนักเท่ำกับ 15.244 กรัม)

ช่วงห่ำงของรำคำขัน้ ต่ำ (Tick Size)

10 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำ 500 บำทต่อ 1 สัญญำ

เดือนทีส่ ญ
ั ญำสิน้ สุดอำยุ

เดือนกุมภำพันธ์(G) เมษำยน(J) มิถุนำยน(M) สิงหำคม(Q) ตุลำคม(V) และ
ธันวำคม(Z) โดยนับรวมกันไม่เกิน 3 เดือนหมดอำยุ

ช่วงเวลำซื้อขำย

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

ช่วงกำรเปลีย่ นแปลงสูงสุดแต่ละวัน

ไม่เกิน 20% ของ Settlement Price ในวันทำกำรก่อนหน้ำ

รำคำทีใ่ ช้ชำระรำคำประจำวัน
(Daily Settlement Price)

ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมำณกำรซื้อขำยของรำคำที่ซื้อขำยในช่วง 5 นำที
สุดท้ำย (16:50 – 16:55 น)

09:15 – 09:45 น.
09:45 – 12:30 น.
13.45 – 14:15 น.
14:15 – 16:55 น.
18:45 – 18:50 น.
18:50 – 03:00 น. (ของวันถัดไป)

รำคำทีใ่ ช้ชำระรำคำเมือ่ สัญญำหมดอำยุ ใช้รำคำปิดของ London Gold AM Fixing ในวันสุดท้ำยของกำรซื้อขำยเป็น
(Final Settlement Price)
รำคำที่ใช้อ้ำงอิงในกำรคำนวณรำคำสำหรับกำรส่งมอบหรือใช้อ้ำงอิงเพื่อ
คำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพื่อใช้ในกำรชำระหนี้ในวันซื้อขำยวันสุดท้ำย
(Final Settlement Price) โดยกำรคำนวณจะปรับอัตรำแลกเปลี่ยน
น้ำหนัก และควำมบริสุทธิ์ของทองคำ ตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้รำคำต่อ
น้ำหนักทองคำ 1 บำท (ใช้ค่ำทศนิยม 2 ตำแหน่ง) = London Gold A.M.
Fixing X 15.244/31.1035 X 0.965/0.995 X THB/USD
กำรส่งมอบและกำรชำระรำคำ

ชำระส่วนต่ำงรำคำด้วยเงินสด (Cash Settlement)

วันซื้อขำยวันสุดท้ำย
(Last Trading Day)

วันทำกำรก่อนวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ
โดยให้
ช่วงเวลำซื้อขำยในวันสุดท้ำยของกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ครบ
กำหนดชำระรำคำหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลำ 16.30 น

จำนวนกำรถือครอง
สัญญำสูงสุด (Position Limit)

ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) อำจประกำศกำหนดจำนวนกำร
ถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุดได้ตำมที่เห็นสมควร

จำนวนกำรถือครองสัญญำ
ที่ต้องรำยงำน

เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่
1000
สัญญำขึ้นไป
หมำยเหตุ : ให้รำยงำนทุกวันในวันทำกำรถัดจำกวันที่มีกำรถือครองสัญญำ
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(Large Position Report)

ซื้อขำยล่วงหน้ำถึงจำนวนที่กำหนดข้ำงต้น และหำกกำรถือครองลดลงต่ำ
กว่ำจำนวนที่กำหนด ให้รำยงำนจำนวนกำรถือครองต่อไปอีกหนึ่งวันทำกำร

กำรวำงหลักประกัน

ตำมที่ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) กำหนด

ลักษณะสัญญำ อธิบำยลักษณะและข้อกำหนดของ SET50 Index Futures
ขนำดของสัญญำ (Contract Size)
สัญญำ Gold Futures มีขนำดของสัญญำเท่ำกับทองคำแท่งน้ำหนัก 50 บำททองคำ (หรือ 762.2 กรัม) โดยที่ทองคำแท่ง
ขนำด 1 บำททองคำหนักเท่ำกับ 15.244 กรัม

ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ละวัน (Price Limit)
ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) กำหนดให้ชว่ งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสูงสุดหรือต่ำสุด
เป็น 10% ของรำคำที่ใช้ชำระรำคำในวันทำกำรก่อนหน้ำ แต่ถ้ำรำคำซื้อขำยของ Gold Futures ของสัญญำที่มีเดือน
สิ้นสุดอำยุใกล้สดุ สัมผัส 10% ของรำคำที่ใช้ชำระรำคำในวันทำกำรก่อนหน้ำ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย)
จะหยุดกำรซื้อขำยชั่วครำว 20 นำที และ Re-open อีก 10 นำที หลังจำกกลับมำซื้อขำย Price Limit จะเพิ่มขึ้นเป็น 20%
จำกรำคำที่ใช้ชำระรำคำในวันทำกำรก่อนหน้ำ

เวลำซือ้ ขำย (Trading Hours)
ช่วง

ชื่อช่วงเวลำ

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 – 18:50 น.

ช่วงกลำงคืน

Night session

18:50 – 03:00 น. (ของวันถัดไป)

*เฉพำะในวันซื้อขำยสุดท้ำยของแต่ละสัญญำนั้น กำรซื้อขำยจะสิ้นสุดในเวลำ 16:30 น.

เดือนทีส่ ัญญำสิน้ สุดอำยุ (Expiration Month)
ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) กำหนดให้ระยะเวลำที่สิ้นสุดคือทุกสิ้นเดือนคู่ ได้แก่ กุมภำพันธ์ เมษำยน
มิถุนำยน สิงหำคม ตุลำคม และธันวำคม โดยนับไปไม่เกิน 3 อำยุสัญญำ ทำให้ ตำมปกติ สัญญำ Gold Futures ที่มีกำร
ซื้อขำยนั้นจะมีทั้งหมด 3 อำยุสัญญำ

2

เช่น ถ้ำวันนี้เป็นวันที่ 1 กรกฎำคม 2552 สัญญำ Gold Futures ที่มีกำรซื้อขำยนั้นจะมีทั้งหมด 3 อำยุสัญญำ และมีเดือน
ที่สัญญำสิ้นสุดอำยุดังนี้
Jul 1, 2009
สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย

Aug 28, 2009
(Last Trading Day)

Aug 31, 2009
สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย

GFQ09

สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย

GFV09

GFV09

GFQ09(สิ้นสุดอำยุ)

GFZ09

GFZ09

GFV09

GFG10

GFZ09
GFG10
วันซื้อขำยวันสุดท้ำยของทุกสัญญำนั้นเป็นวันทำกำรก่อนวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ โดย ณ วันซื้อ
ขำยวันสุดท้ำยของสัญญำที่ใกล้สิ้นสุด ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จะนำสัญญำถัดไปเข้ำมำซื้อขำยทันที
เช่น วันซื้อขำยวันสุดท้ำยของสัญญำที่สิ้นสุดอำยุเดือน สิงหำคม 2552 ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จะนำ
สัญญำที่สิ้นสุดอำยุเดือน กุมภำพันธ์ 2553 เข้ำมำซื้อขำยทันที

รำคำที่ใช้ชำระรำคำประจำวัน (Daily Settlement Price)
คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมำณกำรซื้อขำยของรำคำที่ซื้อขำยในช่วง 5 นำทีสุดท้ำย (16:50 – 16:55 น)
เวลำ

รำคำทีม่ กี ำรซื้อขำย

ปริมำณกำรซื้อขำย

รำคำถ่วงน้ำหนัก

16:51

15,490

4

61,960

16:54

15,500

6

93,000

16:55

15,510

2

31,020

12

185,980

รวม

15,500

Daily Settlement Price

รำคำที่ใช้ชำระรำคำในวันซือ้ ขำยสุดท้ำย (Final Settlement Price)
ใช้รำคำปิดของ London Gold AM Fixing ในวันสุดท้ำยของกำรซื้อขำยเป็นรำคำที่ใช้อ้ำงอิงในกำรคำนวณรำคำสำหรับ
กำรส่งมอบหรือใช้อ้ำงอิงเพื่อคำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพื่อใช้ในกำรชำระหนี้ในวันซื้อขำยวันสุดท้ำย (Final Settlement
Price) โดยโดยปรับน้ำหนักจำกทรอยออนซ์เป็นน้ำหนักบำททองคำ ปรับค่ำควำมบริสุทธิ์ของทองคำจำก 99.5% เป็น
96.5% และปรับสกุลเงิน USD เป็นบำท ตำมสูตรดังนี้ (ผลกำรคำนวณปรับทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
ทองคำน้ำหนัก 1 บำท = 15.244 กรัม
ทองคำที่ใช้สำหรับเป็นสินทรัพย์อ้ำงอิงในตลำดซื้อขำยทองคำล่วงหน้ำของประเทศไทยมีควำมบริสุทธิ์ 96.5%
อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐ เป็นค่ำเฉลี่ยระหว่ำงรำคำรับซื้อ (Bid Rate) และ รำคำเสนอขำย (Offer
Rate) ที่ประกำศโดยธนำคำรพำณิชย์
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วิธีสง่ มอบ/ชำระรำคำ
ในกำรซื้อขำย Gold Futures มีกำรชำระรำคำเป็นเงินสด (Cash Settlement) เท่ำนั้น จึงส่งมอบเฉพำะกำไร/ขำดทุน

กำรปิดสถำนะสัญญำ ก่อนสัญญำสิน้ สุดอำยุ
ผู้ลงทุนที่ซื้อ หรือขำย Gold Futures ไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องรอจนหมดอำยุจึงจะรับรู้กำไรขำดทุน เมื่อใดก็ตำมที่ผู้ลงทุน
ต้องกำรรับรู้กำไร หรือเห็นว่ำมีขำดทุนจนเกินรับไหวแล้ว ผู้ลงทุนสำมำรถทำรำยกำรที่เรียกว่ำ กำรล้ำงสถำนะ (Offset
Position) ได้ คือกำรทำรำยกำรซื้อหรือขำยฟิวเจอร์สSeries เดิมที่ได้ซื้อหรือขำยไว้ในทิศทำงทีต่ รงกันข้ำมกับรำยกำรที่
ได้ทำไว้ก่อนหน้ำ
ผู้ซื้อ (Long Position) ปิดสถำนะโดยกำรขำย (Short) Gold Futures ใน Series เดิมที่เคย “ซื้อ” ไว้
ผู้ขำย (Short Position) ปิดสถำนะโดยกำรซื้อ (Long) Gold Futures ใน Series เดิมที่เคย “ขำย” ไว้

กำรถือครองสถำนะจนสิ้นสุดอำยุสัญญำ
สัญญำ Gold Futures ที่ถูกถือครองจนครบอำยุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขำยวันสุดท้ำยของสัญญำ
Series นั้นๆซึ่งเป็นกำรชำระรำคำครั้งสุดท้ำย นักลงทุนผู้ถือครองจะได้ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนสุดท้ำยที่ถืออยู่กับรำคำ
เพื่อกำรชำระรำคำครั้งสุดท้ำย (Final Settlement Price) ถือเป็นกำรปิดสถำนะสัญญำไปโดยอัตโนมัติ

*นักลงทุนมีภำระในกำรชำระค่ำนำยหน้ำซื้อขำยจำกกำรชำระรำคำครั้งสุดท้ำยนี้ด้วย

จำนวนกำรถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit)
ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) อำจประกำศกำหนดจำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุดได้
ตำมที่เห็นสมควร

ระดับต้องรำยงำน (Reportable Limit)
สำนักงำน กลต. และ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรำยงำนรำยชื่อของนัก
ลงทุนที่ถือครองสถำนะสัญญำเทียบเท่ำ Gold Futures เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1,000 สัญญำ โดยคิดจำกสัญญำซื้อขำย
เดือนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจำกสัญญำซื้อและขำยทุกเดือนรวมกัน อย่ำงไรก็ตำม นักลงทุนยังสำมำรถเพิ่มกำรถือครองได้
จนไม่เกินระดับวงเงินอนุมัติ หรือจำนวนกำรถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit) ตำมประกำศของตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย)
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ขัน้ ตอนกำรซือ้ ขำย 50 Baht Gold Futures
เปิดบัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

วำงหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ส่งคำสั่งซื้อขำย

ผู้มีสถำนะซื้อหรือขำยมีหน้ำที่
ต้องดำรงหลักประกันไม่ให้ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด

ปิดสถำนะรับรู้กำไร / ขำดทุน
1. เปิดบัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
2. วำงหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ก่อนทำกำรเปิดสถำนะสัญญำ (Open position)
3. ส่งคำสั่งเปิดสถำนะสัญญำ โดยวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองคำ
4. ถ้ำต้องกำรปิดสถำนะสัญญำ (Offset Position) เพื่อรับรู้กำไร/ขำดทุน (Realized Profit/Loss) ให้ส่งคำสั่งตรงข้ำมกับสถำนะ
ที่ถืออยู่เดิม
5. ถ้ำนักลงทุนไม่ได้ทำกำรล้ำงสถำนะเอง แล้วถือจนสัญญำนั้นหมดอำยุ ระบบจะทำกำรล้ำงสถำนะให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้รำคำที่
ใช้ชำระรำคำวันสุดท้ำย (Final Settlement Price) มำใช้ในกำรคำนวณกำไร ขำดทุน

อัตรำกำรวำงหลักประกันสำหรับ 50 Baht Gold Futures
หลักประกันเริม่ ต้น หรือ Initial Margin (IM) หมำยถึงหลักประกันเงินสดที่นักลงทุนต้องนำมำวำงก่อนที่จะเปิดสถำนะสัญญำ
หลักประกันรักษำสภำพ หรือ Maintenance Margin (MM) หมำยถึงหลักประกันขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ ณ สิ้นวันทำกำรใดๆ หำก
หลักประกันคงเหลือต่ำกว่ำ หลักประกันรักษำสภำพ (วันที่ T) นักลงทุนจะถูกเรียกให้มำวำงหลักประกันเพิ่ม (วันที่T+1) ก่อน 15:55
น.ในจำนวนที่ทำให้หลักประกันคงเหลือในบัญชีของลูกค้ำ เท่ำกับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
คือในระหว่ำงเวลำทำกำรใดๆ (วันที่ T) หำกหลักประกันคงเหลือต่ำกว่ำหลักประกันขั้นต่ำสุด นักลงทุนจะต้องนำ หลักประกันมำวำง
เพิ่มภำยใน 1 ชั่วโมง (วันที่ T) ในจำนวนที่ทำให้หลักประกันคงเหลือในบัญชีของลูกค้ำมีไม่ต่ำกว่ำหลักประกันรักษำสภำพที่ตอ้ ง
ดำรงไว้ (Maintenance Margin) ถ้ำลูกค้ำไม่นำมำวำงตำมเวลำที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับล้ำงฐำนะสัญญำในบัญชีของ
ลูกค้ำได้ทันที
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หลักประกันพิเศษ (Super Margin) หลักประกันที่สำนักหักบัญชีเรียกเพิ่ม เพื่อรองรับควำมผันผวนของรำคำสัญญำในช่วงที่
ตลำดอนุพันธ์ ปิดทำกำร เป็นระยะเวลำหนึ่ง

กำรใช้อกั ษรย่อสำหรับสัญญำ 50 Baht Gold Futures

ส่วนที่ 1 : สินค้ำอ้ำงอิง ใช้สัญลักษณ์ GF
ส่วนที่ 2 : เดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ ใช้อักษรย่อแทนชื่อเดือนดังนี้
เดือนที่สัญญำสิน้ สุด
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ส่วนที่ 3 : ปีที่สญ
ั ญำสิ้นสุดอำยุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ำยตำมปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2009 ใช้ตัวย่อเป็น 09 และ ค.ศ. 2010 ใช้ตัวย่อเป็น
10 เป็นต้น
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