บทที่ 3
ตราสารอนุพนั ธและตลาดอนุพันธ
3.1 ความเปนมาของตราสารอนุพันธ
ปจจุบันการบริหารความเสี่ยง (risk management) นับเปนหัวใจสําคัญของการ
บริ ห ารการเงิ น และการลงทุ น นอกเหนื อ จากความพยายามที่ จ ะบริ ห ารการลงทุ น เพื่ อ ให ไ ด
ผลตอบแทนหรือกําไรใหมากที่สุด นักการเงินและนักลงทุนตางพยายามวัดและจัดการกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของเหลานั้น โดยในการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบไปดวยการระบุถึงความเสี่ยง
การวัดความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยง การลงทุนในตราสารทุน เชน หุนสามัญ ความ
เสี่ยงที่ตองคํานึงถึง ไดแก การปรับตัวของของราคาตลาด หรือความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ใน
ตราสารหนี้ ซึ่งในการวัดความเสี่ยงนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี ไมวาจะดวยการคํานวณหาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คาเบตา (beta) หรือความเปนไปไดที่จะผิดนัดชําระหนี้
(default risk) เปนตน ซึ่งในการบริหารความเสี่ยง จุดประสงคที่สําคัญอยางหนึ่งคือการพยายาม
ปรับความเสี่ยงใหเขากับความเสี่ยงที่ยอมรับได (risk tolerance) ของนักลงทุน ซึ่งโอกาสในการ
ลงทุนจํากัดอยูเฉพาะที่ตราสารหนี้และตราสารทุน โดยการปรับระดับความเสี่ยงนั้นไดแกการปรับ
ระดับการจัดสรรเงินทุนระหวางตราสารทุนกับพันธบัตรรัฐบาล (ตราสารหนี้ปราศจากความเสี่ยง
นั่นเอง) กลาวโดยสังเขปไดวา การบริหารความเสี่ยงแบบงายนั้นไดแกการใชวิธีลดความเสี่ยงใหได
มากที่สุด โดยการกระจายการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่ประกอบไปดวยสินทรัพยที่มีความเสี่ยง
และสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง
แตในความเปนจริง จากวิธีบริหารของตลาดการเงินและผลิตภัณฑทางการเงิน นัก
ลงทุนสามารถปรับระดับการลงทุนเพื่อตอบสนองตอระดับความเสี่ยงที่ตนตองการไดหลายรูปแบบ
อาทิเชน การลดความเสี่ยงโดยวิธีการทําประกัน ซึ่งเปนวิธีที่นักลงทุนจายเงินใหคูสัญญาที่จะแบก
รับความเสี่ยงนั้นแทนตน ซึ่งทางตลาดการเงินไดเสนอแนวทางการประกันความเสี่ยงทางการเงิน
โดยอยูในรูปแบบของตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธ (derivatives) เปนตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลคาหรือราคา
ของตราสารอนุพันธนั้นจะเกี่ยวของกับมูลคาหรือราคาของตราสารอนุพันธนั้นอางอิงอยู หรือเรียก
สินทรัพยภายใตสัญญานี้ไดวาสินทรัพยอางอิง (underlying assets) ทั้งนี้สินทรัพยอางอิงจะมีการ
ซื้อขายกันในตลาด เมื่อผูซื้อและผูขายตกลงกันไดในเรื่องราคาเปนที่เรียบรอยแลว ผูขายก็จะทํา
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การสงมอบสิสินทรัพยนั้นและรับชําระเงินจากผูซื้อ โดยราคาขอองสินทรัพยออางอิงสําหรับส
บ งมอบ
ทันที เรียกวา ราคาเงินสดด(cash pricee) หรือราคาสสปอต(spot price) นอกจจากนี้ ตราสาารอนุพันธ
จะมีการกําหนดวั
ห นครบกําหนดที่แนนอน และการคคํานวณผลตออบแทนกําไรรหรือขาดทุนจะกระทํ
จ
า
ในวันที่ตราสสารอนุพันธครบกําหนด โดดยตราสารอนนุพันธจะมีวันที
น ่ออกและคครบกําหนดในอนาคต
ซึ่งโดยปกติผลตอบแทนจ
ผ
ะถูกประเมินและเกิดขึ้นในนวันครบกําหนดแต
ห
ก็ไมเสสมอไป
ปจ จุบัน ตล าดอนุพัน ธไดเขา มามีบทบาทสํ
ท
า คั ญในการสร
ญ
า งงเสถีย รภาพในตลาด
การเงิน และะระบบเศรษฐฐกิจของประเเทศไทยเปนอย
อ างมาก เนื่องจากตราาสารอนุพันธสามารถ
นํ า มาใช ใ น การบริ ห ารจจั ด การความมเสี่ ย งที่ ผู ล งทุ
ง น หรื อ ผู ป ระกอบการ ต อ งเผชิ ญ ไดด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพพ เพราะมีการรอางอิงครอบบคลุมราคาหรืรือดัชนีราคาขของสินคาหรืออสินทรัพยทางการเงิ
า
น
ตางๆที่มีควาามสําคัญตอเศรษฐกิ
เ
จโดยยรวม เชน ราาคาดัชนีตลาดหลักทรัพย อัตราดอกเบีบี้ย ราคา
พันธบัตร ราคาหลักทรัพยย อัตราแลกเเปลี่ยน ราคาาน้ํามัน ราคาาทองคํา ราคาสินคาเกษตตรเปนตน
ดวยความหลลากหลายของสินทรัพยอางอิ
า งนี้ ทําใหหอนุพันธสามมารถใชจัดกาารกับปจจัยความเสี่ยง
ตางๆไดอยางคลองตัว เชชน ในภาคกการผลิต ผูผลิตสามารถใชชอนุพันธที่อาางอิงกับสินคาต
า างๆใน
ร
นทุนสินคา ทั้งตนทุนดานราคาวัวัตถุดิบและตตนทุนดานการผลิต และสาามารถใช
การควบคุมราคาต
ควบคุมราคาาจัดจําหนายสิ
ย นคา รวมถึถึงสามารถคววบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆจาากภายนอกไได เชน
ควบคุมราคาาอัตราแลกเปปลี่ยน เปนตน (บมจ.ตลาดดอนุพันธ (ประเทศไทย), 22552)
ในภาคการเเงินก็เชนกัน ผูลงทุนหรือผูที่ประกอบธุธุรกิจในตลาดดทุนที่ตองเผชิชิญความ
เสี่ยง ไมวาจะะเปนความเสีสี่ยงจากอัตราาดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากออัตราแลกเปลีลี่ยน และควาามเสี่ยงที่
เกิดจากการรลงทุนในหลัักทรัพย การใชอนุพันธทางการเงินนี้จะช
จ วยใหผูลลงทุนและผูที่ประกอบ
ธุรกิจในตลาดทุนสามารถถบริหารความมเสี่ยงดังกลาวได
า อยางมีประสิ
ป ทธิภาพ นอกจากนี้ยังใชเปน
เครื่องมือเพือทํ
อ่ ากําไรจากกการเปลี่ยนแแปลงของราคา หรือทํากําไรจากทิ
ไ
ศทางงการขึ้นลงขอองตัวแปร
ทางการเงินตตางๆได ไมววาจะเปนราคาดัชนีตลาดหหลักทรัพย อัตราดอกเบี
ต
้ย หรืออัตราแลลกเปลี่ยน
ยิ่งไปกวานั้นตราสารอนุ
น
พัพนธยังมีจุดเดนที่สามารรถใชเปนเครื่องมือประกออบกลยุทธจัดการการ
ด
ลงทุนในแบบบที่หลากหลาายและคลองตตัว ซึ่งชวยใหหการบริหารจัจัดการการลงทุนบรรลุวัตถุถประสงค
ดังที่วางไว
ตลาดการเเงิ น โลกมี ก ารเปลี
า
่ ย นแปปลงลั ก ษณะะและรู ป แบบบอยู ต ลอดเววลา การ
า ่งคือการเกิดและการรเติบโตของกการใชอนุพันธธในชวงประมมาณ 2-3
เปลี่ยนแปลงงที่สําคัญอยางหนึ
ทศวรรษที่ผานมา
า อนุพันธ
น ไดทวีความมสําคัญตอตลลาดการเงินโลกมากขึ
โ
้นอยางรวดเร็ว เปรี
เ ยบดัง
นวัตกรรมทาางการเงินรูปแบบใหม
ป
ที่ไดเปลี่ยนรูปแบบตลาดกา
แ
ารเงินของโลกไปจากเดิม อนุพันธ
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เติบโตขยายตัวไปสูทุกภูมิภาคของโลกในฐานะที่เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ และยังเปนเครื่องมือในการจัดการการลงทุนที่มีความยืดหยุน
และมีประโยชนใชงานสูง ในอดีตมีการทําสัญญาอนุพันธมาอยางยาวนาน แตสัญญาอนุพันธนั้น
เริ่มซับซอนขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 โดยสัญญาซื้อขายลวงหนาฟอรเวิรด (Forward contract)
คาดวามีการเริ่มทําตั้งแตศตวรรษที่ 17 ในประเทศญี่ปุน แตศูนยซื้อขายอยางเปนทางการจัดตั้งขึ้น
ในป 1848 โดยมีการตั้ง Chicago Board Trade (CBOT) และมีการซื้อขายสัญญาฟวเจอรส
(future contract) ขึ้นใน 3 ปตอมา จากนั้นมีการตั้ง Chicago Mercantile Exchange (CME) ในป
1919 สําหรับสัญญาฟวเจอรสทางการเงิน (financial futures contract) ฉบับแรกเปนการซื้อขาย
เงินตราตางประเทศ (foreign currency) เกิดขึ้นในป 1972 โดยเปนการซื้อขายใน International
Money Market (IMM) ซึ่งเปนแผนกหนึ่งใน CME และสัญญาฟวเจอรสฉบับตอมาเปนของอัตรา
ดอกเบี้ย (interest rate) เริ่มทําการซื้อขายครั้งแรกโดย Government National Mortgage
Association (GNMA) ใน CBOT เมื่อป 1975 สวนสัญญาฟวเจอรสของ Eurodollar ที่มีการสง
มอบเปนเงิน (cash settlement) ฉบับแรกเริ่มมีการซื้อขายป 1981 ใน IMM สําหรับฟวเจอรสของ
ดัชนีหลักทรัพย (stock index future)ซึ่งใชใน Value Line Index เปนดัชนีอางอิงเริ่มซื้อขายใน
Kansas City Board of Trade ในป 1991 ไดมีการพัฒนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ CME และ
CBOT มีการนําระบบ Globex ซึ่งเปน Electronic Trading System มาใหลูกคาสงคําสั่งซื้อขายได
ตลอด 24 ชั่วโมง
จะเห็นไดวาตลาดตราสารอนุพันธแมจะเกิดขึ้นมานานแลว แตการเติบโตอยางกาว
กระโดดนั้นเริ่มเกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ปจจุบันตราสารอนุพันธมีการเกิดขึ้นใหมอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องของตัวแปรอางอิง เชน อุณหภูมิ สภาวะอากาศ อัตราเงินเฟอ หรือ
เรื่องของความซับซอนของตราสารอนุพันธ เชน ออปชันที่มีลักษณะพิเศษตางๆ (exotic option)
และสิ่งที่นาสังเกตในขณะนี้ คือ ทศวรรษที่ 20 ตอเนื่องถึงทศวรรษที่ 21 ตลาดอนุพันธไดขยายตัว
ไปสูภูมิภาคของโลกไมเวนแมแตทวีปเอเซีย แมวาตลาดอนุพันธในทวีปเอเซียหลายแหงเพิ่งเริ่มตน
ไดไมนานนักแตก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจากการขยายตัวของตลาด
ทุน และไดปจจัยเสริม คือ ความสนใจของผูลงทุนตางประเทศ ประกอบกับการเผยแพรความรูใน
ตลาดอนุพันธอยางทั่วถึง ปจจัยเหลานี้ทําใหตลาดอนุพันธหลายแหงในทวีปเอเซียเปนที่จับตามอง
ของผูลงทุนจากตางประเทศ ไมวาจะเปนตลาดเกาหลี ไตหวัน สิงคโปร หรือแมแตประเทศไทย
ปจจุบันตลาดอนุพันธทั่วโลกยังเติบโตอยางไมหยุดยั้งในป ค.ศ 2004 ปริมาณการซื้อ
ขายในตลาดอนุพันธทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 9 พันลานสัญญา จากระดับประมาณ 8 พันลาน
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สัญญาในป ค.ศ. 2002 (วารสารตลาดหลักทรัพยปที่ 9 ฉบับที่6) ตลาดอนุพันธจึงนับวาเปนที่
นาสนใจเปนอยางยิ่ง
ตารางที่ 3.1
สรุปเหตุการณที่สําคัญของตลาดอนุพันธในตางประเทศ
วัน/เดือน/ป
ศตวรรษที่ 17
1848
1919
1972
1975
1981
1991

เหตุการณ
เริ่มมีการทําสัญญาฟอรเวิรดที่ประเทศญี่ปนุ : สินคาประเภทขาว
จัดตั้งศูนยซื้อขายอยางเปนทางการ Chicago Board Trade (CBOT) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดตั้ง Chicago Mercantile Exchange (CME) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มมีการซื้อขายสัญญาฟวเจอรสทางการเงินฉบับแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มมีการซื้อขายสัญญาฟวเจอรสอัตราดอกเบีย้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มมีการซื้อขายสัญญาฟวเจอรส Eurodallar ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มมีการซื้อขายสัญญาฟวเจอรสของดัชนีหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย
3.2 ลักษณะของตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุ พัน ธสามารถแบงไดเป น 2 ประเภทหลัก คื อ สัญญาซื้ อขายลว งหนา
(Forward commitments) และสิทธิในการเรียกรอง (Contingent claims)
1) สัญญาซื้อขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภทไดแก
ก. สัญญาซื้อขายลวงหนาฟอรเวิรด
สัญญาซื้อขายลวงหนาฟอรเวิรด (Forward contract) คือ ขอตกลงระหวางผูซื้อและ
ผูขายในการตกลงสัญญาวาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ โดยมีการกําหนดราคาและวันสงมอบไว
ลวงหนา ซึ่งรวมไปถึงเงื่อนไขอื่น อาทิเชน สถานที่ทําการสงมอบหลักทรัพยนั้นๆ โดยลักษณะของ
การซื้อขายลวงหนา เมื่อมีการตกลงเงื่อนไขตางๆ โดยผูซื้อและผูขายตกลงกันตามตองการในแต
ละกรณี (customized) ผูซื้อและผูขายตองเผชิญกับโอกาสที่คูสัญญาจะผิดนัดไมปฏิบัติตาม
สัญญา
ข. สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส
ในขณะที่สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส (Futures contract) มีลักษณะโดยทั่วไป
เหมือนกับฟอรเวิรด แตแตกตางกันที่ฟวเจอรสมีลักษณะของตราสารทางการเงินที่มีการซื้อขาย
กันในตลาดรอง ซึ่งทําใหฟวเจอรสเปนขอมูลในรูปแบบที่เปนสาธารณะและมีมาตรฐาน โดยตลาด
รองที่เขามาเปนตลาดซื้อขายลวงหนาสําหรับการแลกเปลี่ยนฟวเจอรสจะมีลักษณะของตลาด
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หลักทรัพยที่มีรูปแบบ กฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติที่โปรงใส และมีมาตรฐาน ไมวาจะเปนในเรื่องของ
วิธีปฏิบัติในการซื้อขาย การกําหนดวันสงมอบ ขนาดของสัญญา และอื่นๆ
ค. สัญญาสวอป
สัญญาสวอป (Swap) เปนขอตกลงระหวาง 2 ฝายในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด
ที่จะไดรับในอนาคตที่มีการอางอิงจากปจจัยอื่น เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหุน
สามัญหรือราคาสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน ดังนั้นโดยทั่วไป สวอปจึงเหมือนกับชุดของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาฟอรเวิรด โดยตางกับสัญญาซื้อขายลวงหนาฟอรเวิรดที่วา สัญญาซื้อขายลวงหนา
ฟอรเวิรดมีการจายกระแสเงินสดครั้งเดียว (single payment)
2) สิทธิเรียกรอง
สิทธิเรียกรอง (Contingent claim) เปนกลุมของอนุพันธประเภทหนึ่งที่จะเกิดการหัก
ลบสวนไดเสียกันก็ตอเมื่อเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของที่ไดกําหนดกันไวลวงหนา สวนใหญจะเรียก
อนุพันธประเภทนี้วา ออปชัน(options)
ออปชันเปนสัญญาระหวางบุคคล 2 ฝายคือผูซื้อและผูขาย โดยผูขายใหสิทธิแกผูซื้อ
ที่จะซื้อหรือขายสินคาอางอิง ตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา โดยที่ผูซื้อจะตองจ ายเงิน คาซื้อสัญญาสิทธิดังกลาว ที่เรียกวา คาพรีเมี่ย ม
(Premium) ใหกับผูขายเพื่อแลกกับการไดสิทธินั้น ผูซื้อจะใชสิทธิหรือไมก็ได แตผูขายมีภาระตอง
ปฏิบัติตามสัญญา คือ ขายสินคาใหหรือรับซื้อสินคาจากผูซื้อเมื่อผูซื้อตองการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญา
การซื้อขายตราสารอนุพันธสามารถทําได 2 รูปแบบ ดังนี้
การซื้อขายกับคูคาโดยตรงในตลาดตอรองหรือตลาดซื้อขายไมเปนทางการ (overthe-counter/OTC) เปนการตกลงซื้อขายที่คูสัญญาติดตอกันโดยตรงหรือติดตอผานคนกลาง และ
มีการกําหนดรายละเอียดของสัญญาตามความตองการของคูสัญญา ดังนั้น ขอดีของการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธผานตลาดซื้อขายอยางไมเปนทางการก็คือ ความเปนอิสระในการกําหนดขอตกลง
ตางๆในสัญญาซื้อขาย โดยปราศจากกฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆที่กําหนดโดยตลาดซื้อขายที่มี
การจัดตั้งอยางเปนทางการ ทําใหการซื้อขายสามารถตอรองกันไดอยางเต็มที่ระหวางผูซื้อและ
ผูขายซึ่งจะนําไปสูประโยชนสูงสุดของคูคา ลักษณะตางๆของสัญญาสามารถจัดทําไดตรงกับ
ความตองการของทั้งสองฝาย แตก็มีขอเสียเปรียบในเรื่องความเสี่ยงทางดานเครดิต (credit risk)
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการผิดสัญญาในกรณีที่คูคาไมมีความซื่อสัตยฉอโกงหรือบิดพริ้วไมปฎิบัติ
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ตามสัญญา นอกจากนี้หากตองการยกเลิกขอตกลงจะทําไดก็ตอเมื่ออีกฝายหนึ่งยินยอมดวย
เทานั้น จึงทําใหการซื้อขายอนุพันธแบบนี้มีสภาพคลองต่ํา
การซื้อขายผานตลาดที่มีการจัดตั้งอยางเปนการ (Exchange-Traded Market) เปน
การซื้อขายผานระบบซื้อขาย อาจเปนระบบ Electronic หรือ Open Outcry ก็ได โดยมีการเสนอ
ซื้อและเสนอขายเชนเดียวกับการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย และตองปฎิบัติตามกฎเกณฑการ
ซื้อขาย การชําระราคาที่ตลาดอนุพันธกําหนดไว ดังนั้นจะมีการจัดทําสัญญาอยางเปนมาตรฐาน
และมีกลไกเขามาบังคับใหผูซื้อผูขายตองปฎิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาอนุพันธ จึงทําใหไมมี
ความเสี่ยงในเรื่องของคูสัญญาอยางเชนตลาด OTC และจากการที่มีสัญญาเปนมาตรฐานทําใหมี
สภาพคลองสูงกวาตลาด OTC และสําหรับการซื้อขาย Gold Futures นั้น เปนการซื้อขายในตลาด
ที่มีการจัดตั้งอยางเปนทางการ (Exchange-Trade Market)
ผูมีสวนรวมซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธสามารถแบงออกเปน 3 กลุม หลักๆ
ไดแก
(1) ผูกระจายความเสี่ยง (hedger) เปนผูที่เขามาซื้อขายตราสารเพื่อปองกันหรือ
กระจายความเสี่ยง (hedging) ของตนเอง ดังนั้นหากใชสัญญาฟวเจอรเพื่อปองกันความเสี่ยงจะ
เห็นไดวาไมวาระดับราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ผูที่ปองกันจะไมไดรับผลกระทบ (ไมมีกําไรไม
มีขาดทุน)
(2) นักเก็งกําไร (speculator) เปนผูที่เขามาสูตลาดโดยหวังกําไรจากสวนตางของ
ราคาซื้อกับราคาขาย โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจขาดทุนไดหากทิศทางของราคาไมเปนไปตามที่
คาดหมาย
(3) นักคากําไร (arbitrageur) เปนผูที่เขามาทํากําไรในความไมเทาเทียมกันของ
ขาวสารขอมูลในตลาด
3.3 โครงสรางตลาดอนุพันธของไทย
ตลาดอนุพันธในประเทศไทย เริ่มตนในชวงปพ.ศ. 2521 จากธุรกิจการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนาซึ่งเปนสินคาโภคภัณฑประเภทหนึ่งแตกลับมีการลงทุนผานบริษัทเพื่อเก็งกําไรเปน
สวนใหญ ตอมาเมื่อธุรกิจประเภทนี้เปนที่นิยมมากขึ้น จึงไดมีการพัฒนามาเปนธุรกิจนายหนา
(Broker) ที่ไมเพียงแตเนนการเก็งกําไรจากการซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรเทานั้น หากแตยัง
ขยายขอบเขตไปถึงโลหะและเงินตราตางประเทศอีกดวย โดยมีลักษณะเปนการสงคําสั่งซื้อขาย
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ตอไปยังประเทศอื่นๆ เชน ญี่ปุน และสิงคโปร อยางไรก็ตาม เนื่องจากในยุคนั้นยังไมมีหนวยงาน
กํากับดูแล ตลอดจนกฎหมายควบคุมธุรกิจการซื้อขายลวงหนาโดยตรง ทําใหเกิดปญหาการไม
ปฏิบัติตามสัญญาขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจนายหนาที่เขาขายหลอกลวงนักลงทุนเปน
จํานวนมาก จนในที่สุดรัฐบาลจึงไดเขามาควบคุมโดยการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจการซื้อขายลวงหนา กอนที่จะเกิดขึ้นเปนตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
(The Agricultural Futures Exchange of Thailand หรือเรียกยอๆ วา “AFET”) และบริษัท ตลาด
อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange Public Company
Limited หรื อ เรี ย กย อ ๆ ว า “TFEX”) ซึ่ ง กลายมาเป น ตลาดการซื้ อ ขายอนุ พั น ธ ที่ เ ป น ทางการ
(Organized Exchange) ของประเทศไทยในที่สุด
ตลาดอนุพันธถือไดวาเปนตลาดที่ไดรับความสนใจอยางมากและเติบโตอยางรวดเร็ว
โดยพิจารณาไดจากปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เปนการลงทุนของทั้งนักลงทุนไทย และนักลงทุนตางประเทศ
พิจารณาภาพที่ 3.1 จะเห็นไดวา ในป 2549 ตลาดอนุพันธมีปริมาณการซื้อขาย
รวมอยูที่ 198,737 สัญญา คิดเปนมูลคา 97,899 ลานบาท และเพิ่มขึ้นในป 2550 โดยมีปริมาณ
การซื้ อขายรวมอยูที่ 1,236,884 สั ญญา คิดเปน มูลคา 706,318 ลานบาท และในป 2551 มี
ปริมาณการซื้อขายรวมอยูที่ 2,148,620 สัญญา คิดเปนมูลคา 937,781 ลานบาท สําหรับในป
2552 มีปริมาณการซื้อขายรวมอยูที่ 3,075,318 สัญญา คิดเปนมูลคา1,334,318 ลานบาท ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นจากปกอนหนากวารอยละ 43.13 โดยเปนการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตประมาณ
รอยละ 21 สําหรับสินคาที่มีการซื้อขายมากที่สุด คือ สัญญาลวงหนาที่อางอิงกับดัชนี SET50
(SET50 Index Futures) ซึ่งมีการซื้อขายคิดเปนรอยละ 84 ของปริมาณการซื้อขายรวม ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ตลาดอนุพันธมีสถานะคงคางรวม 28,281 สัญญา และมีจํานวนบัญชีซื้อ
ขายอนุพันธรวมทั้งสิ้น 29,647 บัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 86.5 จากป 2551 โดยในป 2552 ที่ผานมา
TFEX ไดจัดใหมีการซื้อขายสินคาใหม 2 ประเภท ไดแก Gold Futures ซึ่งเริ่มซื้อขายในเดือน
กุมภาพันธ และเพิ่มจํานวนหุนอางอิงของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับหุนสามัญรายตัว
(Stock Futures) อีก 11 ตัว ในเดือนมิถุนายน
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ภาพที่ 3.1
ปริมาณการซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ ป 2549 – 2552
ปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ ป 2549-2552
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2549

2550

2551

2552

ที่มา : บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2552
โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของตลาดอนุพันธไทยมีรายละเอียดดังนี้ กลาว
โดยสรุปการซื้อขายอนุพันธมีขั้นตอน หรือกระบวนการซื้อขายที่คลายกับการซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพย (ตามภาพที่ 3.2) คือผูลงทุนที่ตองการซื้อขายในตลาดอนุพันธทําการซื้อขายผานโบรก
เกอร ซึ่งโบรกเกอรตองเปนสมาชิกของตลาดอนุพันธ เมื่อผูลงทุนสงคําสั่งซื้อขายผานโบรกเกอร
แลว โบรกเกอรจะสงคําสั่งซื้อขายมายังระบบซื้อขายของตลาดอนุพันธ โดยตลาดอนุพันธจะทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการจับคูคําสั่งซื้อขายดวยระบบอิเลกทรอนิกส
วิธีการจับคูคําสั่งซื้อขายใชวิธีการเดียวกับการจับคูซื้อขายของตลาดหลักทรัพย คือใช
หลัก Price/ Time priority โดยผูลงทุนจะสงคําสั่งซื้อ (Bid) หรือคําสั่งขาย (Offer) คําสั่งทุก
รายการจะเขามาบันทึกอยูในระบบเพื่อรอการจับคู สัญญาฟวเจอรสจะมีการจับคูเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
ราคาซื้อเทากับ หรือสูงกวาราคาขาย โดยผูที่สงคําสั่งซื้อเขามาจะมีฐานะเปนผูซื้อ ผูที่สงคําสั่งขาย
เขามาก็จะมีฐานะเปนผูขาย คําสั่งซื้อที่มีราคาสูงกวาจะรับการจับคูกอนคําสั่งซื้อที่มีราคาต่ํากวา
และคําสั่งขายที่มีราคาต่ํากวาจะไดรับการจับคูกอนคําสั่งขายที่มีราคาสูงกวา ในกรณีที่ราคาสั่งซื้อ
หรือขายมีคาเทากัน คําสั่งที่ถูกสงเขามากอนจะไดรับการจับคูกอน
ในขณะซื้อขายผูซื้อและผูขายจะสงคําสั่งซื้อขายตามราคาและจํานวนที่ตองการผาน
สมาชิกของ TFEX หรือโบรกเกอร โบรกเกอรก็จะสงคําสั่งซื้อขายนั้นเขาไปยังระบบของตลาด
อนุพันธอีกตอหนึ่งเพื่อรอการจับคู เมื่อระบบทําการจับคูคําสั่งซื้อขายที่มีราคาตรงกันแลว จะสง
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รายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นผานไปยังสํานักหักบัญชี (Thailand Clearing House; TCH)
จากนั้นสํานักหักบัญชี ก็จะทําหนาที่ในการชําระราคา คือ สํานักหักบัญชีจะทําหนาที่คิดกําไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในแตละวัน และดูแลการรับและจายเงินนั่นเอง
ภาพที่ 3.2
กระบวนการซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ
ผูขาย

ผูซื้อ
ยืนยันคําสั่งซื้อ

ยืนยันคําสั่ง

บริษัทสมาชิก

บริษัทสมาชิก

ตลาดอนุพันธ
สงคําสั่งขาย

สงคําสั่งซื้อ
สงขอมูล

รับสงรายงาน

รายการซื้อ

และเงิน

รับสงรายงาน
และเงิน

สํานักหักบัญชี
•
•

คํานวณและเรียกหลักประกัน
รับและจายเงินประกัน

ที่มา : การลงทุนในตราสารอนุพันธ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) (TFEX) ไดเปดดําเนินการซื้อขายเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2549 โดยตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา TFEX ไดพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานตางๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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ตารางที่ 3.2
วิวัฒนาการของตลาดอนุพนั ธในประเทศไทย
วัน/เดือน/ป
เหตุการณ
17 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
11 กุมภาพันธ 2548 ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหประกอบการเปนศูนยซื้อขายสัญญาลวงหนา
เปดดําเนินการซื้อขาย โดยมี SET50 Index Futures เปนสินคาลําดับแรก จํานวนสมาชิก
เริ่มตน 19 ราย
20 กรกฎาคม 2549 รับสมาชิกใหมจํานวน 1 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย : (TNS)
28 สิงหาคม 2549 เริ่มใหซื้อขายผานอินเตอรเน็ต
4 กันยายน 2549 รับสมาชิกใหมจํานวน 3 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย
18 กันยายน 2549 แตงตั้งผูดูแลสภาพคลองสําหรับ SET 50 Index Futures เปนครั้งแรก
ตลาดอนุพันธประกาศหยุดทําการซื้อขาย เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
20 กันยายน 2549 (ซึ่งมีสินคาอางอิงซื้อขายอยู) ถูกสั่งใหหยุดทําการตามคําสั่งคณะปฏิวัติ และระบบชําระ
เงินของธนาคารพาณิชยถูกสั่งใหหยุดทําการเชนกัน
ตลาดอนุพันธประกาศใชมาตรการ Circuit Breaker เปนครั้งแรก เนื่องจากดัชนีตลาด
19 ธันวาคม 2549 หลักทรัพยปรับตัวรุนแรงจากการประกาศใชมาตรการกันสํารองเงินนําเขาระยะสั้นของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ลงนามบันทึกความรวมมือกับตลาดอนุพันธไตหวัน (Taiwan Futures Exchange :
9 เมษายน 2550
TAIFEX)
14 พฤษภาคม 2550 รับสมาชิกใหมจํานวน 1 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย : (MPSEC)
25 มิถุนายน 2550 รับสมาชิกใหมจํานวน 1 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย : (UOBFT)
3 กันยายน 2550 เริ่มใหซื้อขายผาน Direct Market Access(DMA)
เปดซื้อขาย SET 50 Index Options เปนสินคาลําดับที่สองและแตงตั้งผูดูแลสภาพ
29 ตุลาคม 2550
คลองสําหรับ SET 50 Index Options เปนครงแรก
17 มีนาคม 2551 รับสมาชิกใหมจํานวน 2 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย
28 เมษายน 2549

16 พฤษภาคม 2551 ลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับ Chicago Board Options Exchange (CBOE)
5 กันยายน 2551

ลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับ The Options Industry Council (OIC)

22 กันยายน 2551

รับสมาชิกใหมจํานวน 9 ราย เขาเริ่มทําการซื้อขาย

ที่มา : www.tfex.co.th
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ตารางที่ 3.2(ตอ)
วิวัฒนาการของตลาดอนุพนั ธในประเทศไทย
วัน/เดือน/ป
10 ตุลาคม 2551
27 ตุลาคม 2551

เหตุการณ
ตลาดอนุพันธประกาศใชมาตรการ Circuit Breaker เปนครั้งที่ 2
ตลาดอนุพันธประกาศใชมาตรการ Circuit Breaker เปนครั้งที่ 3

24 พฤศจิกายน 2551 เปดซื้อขาย Stock Futures เปนสินคาลําดับที่สาม โดยชุดแรกมีหุนอางอิงจํานวน 3 ตัว
ไดรับ no-action letter จาก US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
ทําใหผูลงทุนในสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อขาย SET50 Index Futures ได
5 มกราคม 2552 แตงตั้งผูดูแลสภาพคลองสําหรับ Stock Futures เปนครั้งแรก
2 กุมภาพันธ 2552 เปดซื้อขาย Gold Futures เปนสินคาลําดับที่สี่
รับสมาชิกประเภท Gold Related Agent 4 ราย และแตงตั้งผูดูแลสภาพคลองสําหรับ
2 มีนาคม 2552
Gold Futures เปนครั้งแรก
รับสมาชิกใหมประเภท Gold Related Agent จํานวน 1รายเขาเริ่มทําการซื้อขาย :
11 พฤษภาคม 2552
(GTWM)
ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหผูดูแลสภาพคลองสําหรับ Gold Futures
สามารถซื้อขายอนุพันธที่อางอิงกับทองคํา และอีทเี อฟทองคําในตางประเทศได แตตอง
22 พฤษภาคม 2552
เปนการทําธุรกรรมในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเทานั้น โดยสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. เปนผูพิจารณาและจัดสรรวงเงิน
22 มิถุนายน 2552 เปดซื้อขาย Stock Futures ชุดที่สอง โดยเพิ่มจํานวนหุนอางอิงใหมอีก 11 ตัว
15 ตุลาคม 2552 ตลาดอนุพันธทําสถิติการซื้อขายสูงสุดดวยจํานวน 42,609 สัญญา

26 พฤศจิกายน 2551

1 กุมภาพันธ 2553 เริ่มใชคาธรรมเนียมการซื้อขาย Stock Futures สําหรับราคาที่ไมเกินกวา 100 บาท
1 เมษายน 2553

ปรับปรุงหลักเกณฑการเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธใหมีความ
คลองตัว สะดวก และเปนไปตามหลักสากล

ที่มา : www.tfex.co.th
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3.4 โครงสรางตลาดทองคําและการกําหนดราคาซื้อขายในประเทศไทย
3.4.1 โครงสรางตลาดทองคําในประเทศไทย
โครงสรางตลาดทองคําในประเทศไทยนั้น ประกอบดวยกลุมหลักๆ ไดแก ผูนําเขา
และสงออกทองคํา โรงงานผลิตทองรูปพรรณ ผูคาสงและผูคาปลีกทองรูปพรรณ ผูผลิตและสงออก
เครื่องประดับอัญมณี (ตามแสดงในภาพที่ 3.3) จากการที่ประเทศไทยไมมีการทําเหมืองแรทองคํา
หรือมีแตปริมาณที่ขุดไดนอยมาก ทําใหตองนําเขาทองคําแทงจากตางประเทศเปนสวนใหญ เพื่อ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปตอไป
ในปจจุบัน ผูประกอบการที่เปนผูนําเขาและสงออกทองคําแทงรายใหญในประเทศ
ไทยมีอยูประมาณ 5 ราย เชน หางทองแมทองสุก หางทองจินฮั้วเฮง บริษัท Greatest Gold บริษัท
Y.L.G.(ยูหลิน) และบริษัทออสสิริส จํากัด เปนตน โดยทองคําแทง (Bullion) นําเขาสวนใหญเปน
ทองคําที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ที่นําเขาจากประเทศสวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย และฮองกง
โดยผูนําเขาและสงออก ตองนําทองคําแทงดังกลาวมาผานกระบวนการแปรรูปใหมีความบริสุทธิ์
เหลือเพียง 96.5% ซึ่งเปนระดับมาตรฐานความบริสุทธิ์ที่ไดรับการยอมรับในประเทศไทย และทํา
การปรับน้ําหนักทองใหมีน้ําหนักหนวยเปนบาท(1 บาท เทากับ 15.244 กรัม) เชน แทงละ 5 หรือ
10 บาท ตามความนิยมในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% จะมี
น้ําหนักแทงละ 1 กิโลกรัม แตนักลงทุนในประเทศไทยไมนิยมซื้อมากนักเมื่อเทียบกับทองคําแทง
96.5%
ทองคําแทงนําเขาสวนใหญ จะถูกขายตอไปยังโรงงานผูผลิตทองคํารูปพรรณและอีก
สวนหนึ่งไปยังผูผลิตเครื่องประดับอัญมณี โดยโรงงานทองคํารูปพรรณบางแหงก็อาจเปนผูนําเขา
และสงออกทองคําแทงเองอีกดวย เชน หางทองแมทองสุก หางทองจินฮั้วเฮง บริษัท Greatest
Gold สําหรับผูผลิตทองคํารูปพรรณรายใหญที่มีคนงานเกิน 100 คนจะมีเพียงไมกี่แหง เชน บริษัท
Greatest Gold และบริษัท Gold Standard Bangkok เปนตน ทั้งนี้ โรงงานผูผลิตทองคํารูปพรรณ
รายยอยจะมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญจะอยูบริเวณเยาวราช สาทร
แถบถนนตก ดาวคะนอง และยานภาษีเจริญ สําหรับโรงงานผลิตทองคํารูปพรรณตามคําสั่งของ
ร า นค า ส ง ทองคํ า รู ป พรรณเป น หลั ก นอกจากผู ผลิ ต ทองรู ป พรรณที่มี ก ารกระจุก ตัว อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานครแลว ยังมีผูผลิตทองรูปพรรณรายยอยอีกนับพันรายทั่วประเทศ ที่เปนผูรับชวงงาน
การผลิตทองคํารูปพรรณตามคําสั่งของลูกคา โดยทั่วไปผูผลิตรายยอยจะทําเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่มีแรงงาน 3-4 คน สําหรับรานคาสงทองรูปพรรณนั้น จะมีการกระจุกตัวอยูในยาน
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เยาวราชประมาณ 20 ราย โดยผูคาสงแตละรานจะมีทองคํารูปพรรณเก็บสํารอง(Gold Inventory)
ไวประมาณ 10,000 บาททองคํา
ภาพที่ 3.3
โครงสรางตลาดซื้อขายทองคําในประเทศไทย
เหมืองทองคําในตางประเทศ
บริษัทคาทองคําในตางประเทศ
นําเขา

สงออก

นําเขา

ผูนําเขาและสงออกทองคําใน

ผูผลิตและสงออกเครื่องประดับราย

ประเทศไทย (5 ราย)

ใหญ (10 ราย)

โรงงานผูผลิต
Scrap

ทองรูปพรรณ (1,000

Scrap

ผูคาสงทองรูปพรรณ (20 ราย)
Scrap

ผูผลิตและคา

ผูคาปลีกทองรูปพรรณ (6,000 ราย)

เครื่องประดับรายยอย (1,000 ราย)

Scrap

Scrap

ผูบริโภค

ที่มา : www.tfex.co.th
โดยทั่ ว ไปแล ว ร า นค า ส ง จะขายทองคํ า รู ป พรรณที่ สั่ ง ผลิ ต มาให แ ก ผู ค า ปลี ก
(Retailer) ทั่วประเทศตั้งแต 5 ชิ้นงานขึ้นไป สําหรับผูคาปลีกบางรายอาจจะเปนผูผลิตดวย เชน
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บริษัท Greatest Gold บริษัท Prima Gold บริษัท Gold Master ซึ่งเปนบริษัทคาทองรูปพรรณที่มี
การสงออกไปยังตางประเทศ และสินคาที่ขายจะเปนสินคาที่มีการรับรองคุณภาพดวย ในปจจุบัน
มีการประมาณการวา รานคาปลีกทองคําหรือรานทองตูแดงทั่วประเทศมีจํานวนประมาณ 6,000
แหง โดยตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,000 แหง และในตางจังหวัดประมาณ 5,000
แหง โดยเฉลี่ยแลวรานคาปลีกแตละรายจะมีทองคําเก็บสํารองประมาณ 500-1,000 บาททองคํา
สวนทองคําแทงจะมีการเก็บตุนไวมากหรือนอยนั้น แลวแตกําลังเงินทุนของแตละราน ซึ่งอาจจะ
เปนการเก็บตุนทองคําเพื่อเก็งกําไรดวย รานคาปลีกทองคําสวนมากจะเปนกิจการในครอบครัว
เพราะทองคําเปนสิ่งมีคาขนาดเล็กและถูกลักขโมยไดงาย จึงตองอาศัยคนในครอบครัวที่ไววางใจ
ไดเปนผูดูแลกิจการ
สําหรับทองคํารูปพรรณเกา (Scrap) นั้น ลูกคามักจะขายคืนใหกับรานทองตูแดง
และรานทองตูแดงจะขายทองเกานั้นใหแกผูคาสงอีกทอดหนึ่ง หรืออาจจะขายโดยตรงใหแกบริษัท
ผูนําเขาและสง ออกทองคํา โดยบริษัทผูนําเขาและสงออกทองมักจะมีโรงงานหลอมและสกัด
(Refinery) เปนของตนเอง ทั้งนี้ทองคํารูปพรรณเกาจะถูกหลอมเปนแทงน้ําหนักมาตรฐานและ
สกัดจนมีความบริสุทธิ์ 99.95-99.97 % แตยังไมสามารถสกัดใหมีความบริสุทธิ์ 99.99% เนื่องจาก
ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีในประเทศไทย หลังจากนั้นทองคําแทง(Bullion) จะถูกสงออกไปขาย
ยังประเทศออสเตรเลีย และฮองกง เพื่อทําการสกัดอีกครั้งหนึ่ง จนมีความบริสุทธิ์ 99.99% กอนที่
จะนําออกขายในตลาดทองคําสากลตอไป
สํา หรั บอุ ตสาหกรรมเครื่ องประดั บอัญมณีนั้ น เป นธุรกิจอี กแขนงหนึ่งที่มีก ารใช
ทองคําเปนวัตถุดิบสําคัญ ในแตละปจะมียอดขายประมาณ 60,000 ลานบาท ในจํานวนนั้นคิด
เป น มู ล ค า ทองคํ า ที่ มี ใ ช ทํ า เป น ตั ว เรื อ นของเครื่ อ งประดั บ ประมาณ 30% หรื อ คิ ด เป น มู ล ค า
ประมาณ 18,000 ลานบาท สําหรับผูผลิตและสงออกเครื่องประดับอัญมณีรายใหญจะมีประมาณ
10 ราย เชน บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ บริษัทบิวตี้เจมส เปนตน จะทําการนําเขาทองคําโดยตรงจาก
ผูคาในตางประเทศ สวนผูผลิตและคาเครื่องประดับอัญมณีรายยอย จะสั่งซื้อทองคําจากผูนําเขา
ทองคําในประเทศไทย โดยทั่วไปผูผลิตและสงออกเครื่องประดับจะไมสต็อกทองคําไวลวงหนา แต
จะสั่ ง ซื้ อ ทองคํ า เมื่ อ ได รั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งประดั บ จากลู ก ค า เนื่ อ งจากสามารถเสนอราคา
เครื่องประดับโดยคํานวณราคาทองคําตามราคาทันที (Spot Price) ทําใหไมตองแบกรับความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคํา อยางไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคํา สงผล
กระทบตอการประกอบการเนื่องจากทําใหไดรับคําสั่งซื้อลดนอยลงจากการบริโภคที่ลดลง
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หากแบงตามวัตถุประสงคของการซื้อทองคําของประชาชนโดยทั่วไปแลว สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภทหลักคือ
ก. ทองรูปพรรณ เปนการใชทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับหรือเพื่อมอบเปนของขวัญ
ในโอกาสตางๆ เชน สรอย กําไล ตางหูและแหวน เปนตน ซึ่งทองรูปพรรณนี้ไมเหมาะกับการซื้อ
เพื่อลงทุนเนื่องจากราคาซื้อและขายของทองรูปพรรณจะตองเสียคากําเหน็จหรือคาแรงในขณะที่
ซื้อ และตองโดนหักคาเสื่อมของเครื่องประดับทองที่ถูกใชงานไปเมื่อนําไปขายคืนกับรานทอง
ถึงแมสมาคมคาทองคําจะมีการกําหนดราคารับซื้อทองรูปพรรณคืนก็ตาม แตในความเปนจริงแลว
ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณนั้นมีปจจัยอื่นที่มีผลตอราคารับซื้อคืนคืน เชน ยี่หอของทองคํา และ
รานที่รับซื้อทอง เปนตน
ข. ทองคําแทง เปนทองคําในรูปแบบกอนการนําไปแปรสภาพในขนาดน้ําหนักตางๆ
และน้ําหนักของทองคําแทงมาตรฐานที่ซื้อขายในประเทศไทยคือ 5 บาท 10 บาท และ 20 บาท ซึ่ง
อาจมีบางรานที่ขายทองคําที่ขนาดเล็กกวาเพื่อความคลองตัวในการซื้อขาย แตขนาดน้ําหนัก
ทองคําไมมีผลตอความตองการซื้อทองของผูซื้อ หากขึ้นอยูกับความสามารถของผูซื้อเองมากกวา
ในอดีตทองคําแทงจะนิยมซื้อขายกันในหมูรานทองเพื่อนําไปหลอมเปนทองรูปพรรณ แตปจจุบัน
จากกระแสความนิยมซื้อทองคําเพื่อเก็งกําไรหรือเพื่อการลงทุนนั้น การซื้อทองคําแทงจะมีความ
เหมาะสมมากกวาเนื่องจากไมตองเสียคากําเหน็จ เพียงแตราคาทองคํานั้นจะมีสวนตางของราคา
รับซื้อที่ 100 บาทจากราคาขายในแตละวัน ดังนั้นในการเก็งกําไรราคาจะตองคํานึงถึงสวนตางนี้
ดวย การซื้อทองคําแทงหรือทองรูปพรรณนั้นมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการ
และการนําไปใชของแตละบุคคล แตอาจกลาวไดวาหากเปนผูที่มีวัตถุประสงคซื้อทองคําเพื่อเก็ง
กําไรหรือลงทุนแลวมักเปนผูที่มีรายไดคอนขางสูงที่นิยมซื้อทองคําแทงเพื่อลงทุน แตหากเปนผูที่มี
รายไดต่ํ ามั กนิ ยมซื้อทองรูปพรรณเพื่อเปน เครื่องประดับแสดงฐานะ และยังเปนการออมโดย
ทางออมอีกดวย
3.4.2 การกําหนดราคาทองคําในประเทศไทย
ราคาทองคําแทงและทองคํารูปพรรณสําหรับการซื้อขายในประเทศไทย จะประกาศ
โดยสมาคมคาทองคํา (Gold Trader Association) เปนประจําทุกวัน โดยราคาทองคําที่ประกาศ
จะอางอิงมาจากราคาทองคําทันที (Spot Price) ในตลาดโลกที่เสนอราคาเปนหนวยสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ. ตอ ทรอยเอานซ แลวจึงปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนั้นใหเปนสกุลเงิน
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บาท แลวแปลงน้ําหนักที่ไดเปนบาททองคําตามมาตรฐานและความยินยอมในประเทศไทย ทั้งนี้
ราคาทองคําสามารถคํานวณไดดังนี้
ราคาตอน้ําหนัก 1 บาท= [(Spot Gold + Premium) x 32.148 x THB x 0.965] /
65.6
โดย Spot Gold หมายถึง ราคาทองคําในตลาดโลกที่แสดงเปนดอลลาร สรอ.ตอ
ทรอยเอานซ ณ เวลาหนึ่งๆ โดยราคา Spot Gold จะมีการนําเสนอตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่
เปดทําการ (Real time) ของตลาดทองคําหลักๆ 4 แหงในโลกคือซิดนีย ฮองกง ลอนดอน และ
นิวยอรค สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น สมาคมคาทองคําจะใชราคา Random ของทองคํา
Spot Real-time ทั้งฝง Bid และ Ask ชวงเวลา 09.00-09.30 (ในประเทศไทย) ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่
ตลาดซิดนียและฮองกงกําลังเปดทําการมาใชคํานวณเปนราคา spot gold ในสมการที่ไดกลาวไป
แลวขางตนเพื่อประกาศเปนราคาซื้อเขา (Bid) และขายออก (Ask) ประจําวันในประเทศไทย ใน
กรณีที่ราคาทองคําระหวางวันในตลาดโลกมีความผันผวนมาก สมาคมคาทองคําอาจทําการปรับ
ราคาทองคําในประเทศตามความเหมาะสม แตไมมีนโยบายกําหนดแนนอนวาในแตละวันจะทํา
การปรับราคากี่ครั้ง
สํ า หรั บ บริ ษั ท ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ ค า ทองคํ า แท ง ที่ ไ ม ใ ช ร า นทองที่ เ ยาวราช เช น บริ ษั ท
Greatest Gold หรือ ออสสิริส นั้น จะกําหนดราคาซื้อเขา (Bid) และขายออก (Ask) ของทองคํา
แทงตางจากราคาประกาศของสมาคมคาทองคํา กลาวคือ บริษัทเหลานั้นจะใชราคา Spot Gold ที่
เปน Real-time จริงๆ แตยังคงใชสูตรหรือสมการเพื่อปรับราคาทองคําจากน้ําหนักทรอยเอานซเปน
ราคาทองคําตอน้ําหนักบาท เชนเดียวกับที่สมาคมคาทองคําใช ทั้งนี้ลูกคาของบริษัทจะรับทราบดี
วา ราคาทองคําแทงในประเทศที่ประกาศโดยบริษัทคาทองคําเหลานั้นสามารถผันผวนไปตาม
ราคาทองคําในตลาดโลก
Premium หมายถึง ตนทุนในการนําทองคําออกขาย เชน คาขนสง คาประกันภัย
ตนทุนดอกเบี้ย คาแปรรูป เปนตน สําหรับประเทศไทยจะใชคาพรีเมี่ยมประมาณ 1 ดอลลาร สรอ.
ตอทองคําหนัก 1 ทรอยเอานซ
THB หมายถึง คาเงินสกุลบาทตอหนึ่งดอลลาร สรอ. ณ เวลาหนึ่งๆ โดยสมาคมคา
ทองคําจะใชราคาเสนอขาย (Ask) ของอัตราแลกเปลี่ยนประเภทเงินโอน (Money Transfer) เพื่อ
เปนมาตรฐานในการคํานวณ
32.148 หมายถึง น้ําหนักเปนกรัมของทองคํา 1 ทรอยเอานซ ความบริสุทธิ์ 96.5%
65.6 หมายถึง จํานวนน้ําหนักบาทที่แปลงมาจากทองคําหนัก 1 กิโลกรัม
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สําหรับราคาซื้อขายทองคําแทงในรานคาทั่วไปนั้น จะมีสวนตางของราคาซื้อเขาและ
ราคาขายออกจํานวน 100 บาทตอน้ําหนักทองคําแทงหนัก 1 บาททองคํา สําหรับบริษัทที่คา
ทองคําแทงนั้น จะกําหนดสวนตางของราคาซื้อเขาและขายออกต่ํากวา 100 บาทที่ประกาศโดย
สมาคมคาทองคํา โดยจะอยูที่ประมาณ 50-75 บาทตอน้ําหนักทองคําแทง 1 บาท ทั้งนี้ขึ้นกับ
สถานการณของราคาทองคําในตลาดโลก สวนทองคํารูปพรรณนั้น ราคาขายทองคําจะถูกบวกคา
กําเหน็จอีกประมาณ 300-700 บาทตอทองคําน้ําหนัก 1 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับลวดลายและความยาก
งายในการผลิตทองรูปพรรณชิ้นนั้นๆ
การถือทองคําเปนทางเลือกในการออมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความนาสนใจ ซึ่งสามารถ
พิจารณาถึงขอดีตางๆไดดังนี้ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2548)
1. เปนการออมที่ใหผลตอบแทนแบบปลอดภัย อันเปนผลมาจากการที่ราคาทองคํา
ไมไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ตลอดจน
ผลประกอบการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทําใหทองคําเปนที่นิยมของนักลงทุนในยามที่เกิดสงคราม
หรือเหตุการณกอการราย สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวราคาทองทองคําในตลาดโลกมักจะปรับตัว
สูงขึ้น
2. มีราคาซื้อขายที่ประกาศใหทราบอยางแนชัดในแตละวัน ทั้งนี้สมาคมคาทองคําได
มี ก ารประกาศราคาซื้ อ ขายทองคํ า ทั้ ง ทองคํ า แท ง และทองรู ป พรรณในช ว งเช า ของแต ล ะวั น
(ประมาณ 9.30น.) โดยราคาที่ไดจะเปนราคาที่อางอิงจากราคาทองคําในตลาดโลกซึ่งอยูในรูป
ดอลลาร/ออนซ และนํามาแปลงใหอยูในรูปเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกลาว เพื่อให
รา นคา ทองในประเทศนําไปใช เปนราคามาตรฐานในการซื้อขาย ณ วัน นั้น จากการที่มีราคา
กําหนดไวอยางชัดเจนจึงเปนการขจัดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคําในแตละวัน
3. เปนการรักษาความมั่งคั่งใหกับผูถือครองในระยะยาว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาทองคําจะมากกวาการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ
4. มีสภาพคลองสูง ทองคํามีสภาพคลองสูงกวาแรโลหะอื่นๆทั่วๆไป เนื่องจาก
ทองคําทั้งทองคําแทงและทองรูปพรรณ สามารถนําไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายผาน
รานทองทั่วไปในราคารับซื้อซึ่งไดกําหนดไวในแตละวัน
5. มีความเปนอิสระจากผลตอบแทนหลักทรัพยประเภทอื่นๆ นักลงทุนจึงลงทุนใน
ทองคําเพื่อชวยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนยามที่คาดวาอัตราผลตอบแทนจากตลาดหุน หรือ
ราคาพันธบัตรมีแนวโนมจะปรับตัวลดลง
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3.5 สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา (Gold Futures)
โดยตลาดอนุพันธเล็งเห็นวา Gold Futures หรือ สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาจะ
เปนเครื่องมือที่ผูลงทุนสามารถใชทํากําไรไดตามความคาดการณที่มีตอราคาทองคําได ทั้งใน
ภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ดวยคุณลักษณะเดนที่สามารถซื้อกอนขายหรือขายกอน
ซื้อก็ได และใชเงินลงทุนนอยประกอบกับราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวที่ไมสัมพันธกับราคาหุน
Gold Futures จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในการทํากําไรและกระจายความเสี่ยงของพอรตลงทุน ผู
ลงทุนสามารถซื้อขาย Gold Futures ไดงาย สะดวก ผานระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกสของตลาด
อนุพันธ (TFEX) โดยมีบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด หรือ Thailand Clearing House
Co.,Ltd. (TCH) เปนผูประกันการชําระราคาจากการซื้อขาย และมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของตลาดอนุพันธและ
บริษัทสมาชิก ผูลงทุนจึงมั่นใจไดวาในทุกๆการซื้อขายในตลาดอนุพันธมีความโปรงใสและเชื่อถือ
ได ซึ่ง Gold Futures เริ่มมีการซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2552
3.5.1 โครงสรางตลาด Gold Futures
ตลาดอนุ พั น ธ มี ส มาชิ ก ทั้ ง สิ้ น 41 บริ ษั ท โดยเป น สมาชิ ก ที่ ใ ห บ ริ ก ารสิ น ค า ทุ ก
ประเภท 36 บริษัท และสมาชิกที่ใหบริการเฉพาะ Gold Futures 5 บริษัท โดยขอมูล ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2553 พบวามีจํานวนบัญชีซื้อขายอนุพันธทั้งหมด 32,162 บัญชี
ตารางที่ 3.3
อัตราการเติบโตของปริมาณและมูลคาของ Gold Futures
ระยะเวลา

อัตราการเติบโตของ
ปริมาณการซื้อขาย มูลคาการซื้อขาย Gold
ปริมาณการซื้อขาย
Gold Futures(สัญญา) Futures (ลานบาท)
Gold Futures(%)

2 ก.พ. 52 - 31 ธ.ค. 52

311,591

264,428.78

1 ม.ค. 53 - 31 ส.ค. 53

506,804

445,491.52

ที่มา : www.tfex.co.th
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62.65

อัตราการเติบโตของ
มูลคาการซื้อขาย
Gold Futures(%)
68.47

จากตารางที่ 3.3 อธิบายไดวาทั้งปริมาณการซื้อขายและมูลคาการซื้อขายของ Gold
Futures ในระยะเวลา 8 เดือนของป 2553 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2552 ถึงรอยละ 62.65 และ 68.47
ตามลําดับ เนื่องมาจากการที่นักลงทุนเขาใจถึงลักษณะ วิธีการซื้อขาย และประโยชนของการใช
Gold Futures ในการเปนเครื่องมือสําหรับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และ
โครงสรางตลาด Gold Futures นั้นจัดเปนตลาดที่มีลักษณะโครงสรางตลาดผูขายนอยราย
(Oligopoly) โดยพิจารณาไดจากขอมูลการซื้อขาย Gold Futures ในชวงไตรมาส 1 ป 2553
(www.tfex.co.th) พบวา สมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขาย Gold Futures สูงสุด 5 อันดับแรกมีสวน
แบงการตลาดรวมกันสูงถึง 61% ของปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปน
สมาชิกที่ใหบริการเฉพาะ Gold Futures ไดแก บล.โกลเบล็ก 19.8% บ.ออสสิริส ฟวเจอรส 13.6%
บ.เอ็มทีเอส โกลดฟวเจอรส 10.8% บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) 9.3% และบ.วายแอลจี บูลเลี่ยน
แอนด ฟวเจอรส 8% ตามลําดับ แสดงถึงความสําเร็จของผูประกอบการรานทองคําที่เขามาดําเนิน
ธุรกิจ Gold Futures ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการรานคาทองที่เปนสมาชิกของตลาด
อนุพันธนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. ไดอนุญาตใหเพิ่มรูปแบบของการขายและการติดตอกับผูลงทุนที่
เรียกวา “ตัวแทนสนับสนุนการขาย” (Selling Agent) เพื่อเปนแนวทางรวมในการขยายฐานลูกคา
ในปจจุบันสมาชิกผูคาทองทั้ง 5 ราย มี Selling Agent รวมกันทั้งหมด 53 ราย โดยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครเปนสวนใหญหรือประมาณ 42% ของจํานวน Selling Agent ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25% ภาคเหนือ 11% ภาคกลาง 9%(ไมนับรวมกรุงเทพมหานคร)
ภาคใต 5% สําหรับภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ 4% โดยมี
บุคคลากรของ Selling Agent ที่ขอแตงตั้งเปนเจาหนาที่รับอนุญาต (Trader) จํานวน 109 ราย คิด
เปน 48 % ของจํานวน Trader ของสมาชิกผูคาทองทั้งหมด 226 ราย
3.5.2 รายละเอียดของ Gold Futures
ทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
1 สัญญามีขนาดเทากับ ทองคําน้ําหนัก 50 บาท หรือ 762.2 กรัม
(ทองคํา น้ําหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)
วิธีการสงมอบ / ชําระราคา: ชําระราคาเปนเงินสด
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ: เดือนคู (กุมภาพันธ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ
ธันวาคม) ใกลที่สุด 3 ลําดับ
วันซื้อขายวันสุดทาย:
วันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
สินคาอางอิง:
ขนาดของสัญญา:
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โดยในวันนั้น สัญญาที่จะหมดอายุจะซื้อขายไดถึงเวลา 16.30 น.
ราคาที่ใชชําระราคาในวันซื้อขายวันสุดทาย: ใชราคา London Gold AM Fixing เปนราคา
อางอิงในการคํานวณ Final Settlement Price โดยการคํานวณจะ
ปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ําหนักและความบริสุทธิ์ของทองคําตาม
สูตรการคํานวณ ดังนี้
ราคาตอน้ําหนักทองคํา 1 บาท = London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x
(0.965/0.995) x (THB/USD)
โดยที่
London Gold AM Fixing เปนราคาตอ 1 troy ounce ของทองคําที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งมี
น้ําหนักเทากับ 31.1035 กรัม โดยสามารถตรวจสอบราคาไดจาก
http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg
ทองคําหนัก 1 บาท เทากับ 15.244 กรัม
0.965 คือ ตัวแปรที่ใชปรับคาความบริสุทธิ์ของทองคําใหเปน 96.5%
อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) เปนอัตรา Thai Baht PM Fixing โดยคํานวณมาจากคาเฉลี่ยของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยที่อยูในชมรม ACI Thailand โดยสามารถตรวจสอบ
อัตราแลกเปลี่ยนไดจาก Reuters หนา <THBFIXP=> และตลาดอนุพันธก็จะมีการประกาศอัตรา
ที่ใชคํานวณเหลานี้ทุก ๆ วันซื้อขายวันสุดทายของ Gold Futures ในเว็บไซต TFEX อีกดวย
ชวงราคาซื้อขายขั้นต่ํา:
10 บาททองคํา ตอ 1 สัญญา
ชวงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแตละวัน: ไมเกิน 20 % ของราคาที่ใชชําระราคาในวันทํา
การกอนหนา
เวลาซื้อขาย:
Pre-open: 9:15 - 9:45 Morning session: 9:45 - 12:30
Pre-open: 14:00 - 14:30 Afternoon session: 14:30 - 16:55
10,000 สัญญา โดยคิดจากสัญญาซื้อหรือขายเดือนใดเดือนหนึ่ง
การจํากัดฐานะ:
และสุทธิ จากสัญญาซื้อและขายทุกเดือนรวมกัน
อักษรยอสัญลักษณของ Gold Futures
การใชอักษรยอเปนชื่อเรียก Series สําหรับสัญญา Gold Futures ประกอบดวย 3
สวนดังตอไปนี้
สวนที่1: สินคาอางอิง เนื่องจากสินคาอางอิงของ Gold Futures มีเพียงทองคําแทง
เทานั้น ในสวนที่ 1 จึงใช GF (ซึ่งยอมาจาก Gold Futures)
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สวนที่ 2: เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใชอักษรยอตัวหนึ่งแทนชื่อเดือนดังนี้
อักษรยอ
เดือนที่สัญญาหมดอายุ
กุมภาพันธ
G
เมษายน
J
มิถุนายน
M
สิงหาคม
Q
ตุลาคม
V
ธันวาคม
Z
สวนที่ 3: ปที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใชตัวเลข 2 ตัวทายตามป ค.ศ. เชน ค.ศ.2010 ใชตัว
ยอเปน 10
ทั้งนี้ในการซื้อขาย Gold Futures คือการซื้อขายทองคําลวงหนา โดย 1 สัญญามี
มูลคาประมาณ 900,000 บาท โดยผูลงทุนตองวางหลักประกันกับโบรกเกอรกอนสงคําสั่งซื้อขาย
ซึ่งชมรมโบรกเกอรไดตกลงกันที่จะเรียกหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) 66,500 บาท ตอ
สัญญา ซึ่งปจจุบันไดลดหลักประกันลงเหลือ 57,000 บาท ตอสัญญา และเมื่อคําสั่งซื้อขายไดรับ
การจับคูแลว โบรกเกอรอนุพันธ (broker) จะทําหนาที่เปนตัวแทนของผูลงทุนในการติดตาม
คํานวณผลกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแตละวัน ตลอดทั้งยังเปนตัวแทนในการชําระราคาซื้อขายอีก
ดวย สําหรับภาษีในการซื้อขายอนุพันธนั้นเหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นั่นคือ สําหรับบุคคลธรรมดา กําไรที่ไดรับจากการซื้อขายอนุพันธจะไดรับการยกเวน
ภาษีไมตองนําไปรวมคํานวณในภาษีเงินได สวนนิติบุคคลนั้นตองนํารายไดไปคํานวณรวมกับเงิน
ไดประจําปเพื่อเสียภาษีตามอัตราของตน
ความแตกตางระหวางการลงทุนในทองคําแทงและการลงทุนใน Gold Futures
สามารถสรุปเปนประเด็นไดตามตารางที่ 3.4 ดังนี้
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ตารางที่ 3.4
ความแตกตางระหวางการลงทุนในทองคําแทงและการลงทุนใน Gold Futures
ขอแตกตาง

ทองคํา

เงินลงทุน

จายชําระเต็มจํานวน

ระยะเวลาการ
ลงทุน

ระยะยาวโดยเฉลี่ยจะถือยาวเกิน
กวา 5 ป เพื่อเก็บเปนสินทรัพย
ระยะยาว

Gold futures
ผูลงทุนไมตองชําระเงินเต็มจํานวน แควางหลักประกันไว
กอนการซื้อขายซึ่งใชเงินลงทุนไมเกิน 1 ใน 10 ของมูลคา
สัญญา
ระยะสั้นไมเกิน 6 เดือน เหมาะสําหรับผูตองการทํากําไร
จากราคาทองในระยะสั้นหรือใชเพื่อบริหารความเสี่ยง

ไมมีการสงมอบสินคา ใชวิธีจายชําระเงินสวนตางราคาซื้อ
มีการสงมอบสินคาโดยผูซื้อจะได
ขายที่เกิดขึ้น ลดความกังวลและคาใชจายในการเก็บรักษา
การสงมอบสินคา
ทองคําทันทีหลังจากตกลงซื้อขาย
ลดความยุง ยากในการสงมอบสินคา

เงินลงทุน

กลยุทธขาขึ้น โดยซื้อและถือยาว
เพื่อรอทํากําไรเมื่อราคาทอง
ปรับตัวขึ้น

กลยุทธสองทางทั้งขาขึ้นและขาลง ผูลงทุนสามารถซื้อ
กอนขายหรือขายกอนซื้อก็ไดทําใหสามารถทํากําไรไดใน
ทุกภาวะตลาด นอกจากนี้ยงั มีการคิดกําไรขาดทุนทุกวัน
(เรียกวา Mark to Market) โดยหากมีกําไรก็จะไดรับเงิน
เขาบัญชี แตหากขาดทุนก็ตัดจายเงินออกทันทีเชนกันทํา
ใหผูลงทุนสามารถติดตามสถานะการลงทุนของตนและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธไดอยางทันทวงที

ผานระบบของ TFEX ผูลงทุนซื้อขายโกลดฟวเจอรสได
สะดวกรวดเร็วโดยโทรศัพทแจงเจาหนาที่การตลาดของ
ชองทางการซื้อขาย ติดตอซื้อขายโดยตรงกับรานคาทอง
โบรกเกอรอนุพันธ หรือจะเลือกสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเอง
ผานอินเตอรเน็ตก็ได
เปลี่ยนแปลงตามราคาที่สมาคม
ขอมูลราคาซื้อขาย
คาทองคําประกาศ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลซื้อขายไดตลอดเวลาผาน
เว็บไซต มือถือ โทรศัพท และชองอื่นๆที่โบรกเกอรใหบริการ

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
ความแตกตางระหวางการลงทุนในทองคําแทงและการลงทุนใน Gold Futures
ขอแตกตาง

ทองคํา

Gold futures

ไมมีคาธรรมเนียมการซื้อขาย แตมี
สวนตางระหวางราคาขายและ
คาธรรมเนียมการ
ราคาซื้อคืนที่ขั้นต่ํา 100 บาทตอ
ซื้อขาย
ทองคําน้ําหนัก 1 บาท แตหากเปน
ทองรูปพรรณจะตองเสียคากําเหน็จ

วิธีการชําระเงิน

ชําระเงินเปนเงินสดกับผูขาย
โดยตรง

มีคาธรรมเนียมการซื้อขาย ประมาณ 0.1% ของมูลคา
สัญญา และมีสวนตางระหวางราคาซื้อและราคาขายที่ขั้น
ต่ํา 10 บาทตอสัญญา อยางไรก็ดีตลาดอนุพันธไมมี
ขอกําหนดในเรื่องคาคอมมิชชัน ผูลงทุนสามารถตอรองกับ
โบรกเกอรไดโดยเสรี
สามารถเลือกจายชําระเงินในรูปแบบที่ตองการ ผูลงทุน
สามารถแจงกับโบรกเกอรวาตองการชําระเงินโดยการโอน
เงินผานระบบบัญชีธนาคารอัตโนมัติ(ATS) จายเปนเงิน
สดหรือจายเช็คเขาบัญชีโบรกเกอรกไ็ ด ซึ่งทุกรายการซื้อ
ขายใน TFEX จะมีบริษัท สํานักหักบัญชี(ประเทศไทย)
จํากัด เปนผูค้ําประกันการจายชําระเงิน นอกจากนี้การซื้อ
ขายโกลดฟวเจอรสใน TFEX อยูภ ายใตการกํากับดูแล
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูลงทุนจึงมั่นใจไดในความ
โปรงใสและเชื่อถือได

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย
การลงทุนใน Gold Futures นั้นมีขั้นตอนการลงทุนและรายละเอียดที่ควรทราบอยู 5 ขั้นตอน
หลักๆคือ
1. เปดบัญชีกับโบรกเกอร
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินวางประกันเพื่อวางเงินประกัน (Margin)
3. สงคําสั่งซื้อขาย
4. สรุปกําไรขาดทุนทุกวัน (Daily Mark-to-Market)
5. การปดสถานะการลงทุน
ขั้นตอนที่ 1 : การเปดบัญชีกับโบรกเกอร
นักลงทุนที่ตองการซื้อขาย Gold Futures จะตองเปดบัญชีกับโบรกเกอรอนุพันธหรือ
รานทองที่เปนตัวแทนรับสงคําสั่งซื้อขาย Gold Futures หรือที่เรียกวา Gold Futures Selling
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Agent เพื่อที่จะสามารถสงคําสั่งซื้อขายได โดยเอกสารที่ตองเตรียมในการเปดบัญชีนั้นขึ้นอยูกับ
แตละโบรกเกอรกําหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบดวย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
และสําเนาบัญชีเงินฝากยอนหลัง 3-6 เดือน เปนตน สําหรับรายชื่อของโบรกเกอรอนุพันธและราน
ทองที่เปน Gold Futures Selling Agent ที่นักลงทุนสามารถติดตอเพื่อทําการเปดบัญชีและสง
คําสั่งซื้อขายไดนั้น สามารถเขาไปดูรายชื่อไดที่ www.tfex.co.th
ขั้นตอนที่ 2 : โอนเงินเขาบัญชีเงินวางประกันเพื่อวางเงินประกัน (Margin)
เมื่อนักลงทุนเปดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธเปนที่เรียบรอยแลว กอนที่จะสงคํา
สั่งซื้อขายได ทานจะตองโอนเงินมาไวกับทางโบรกเกอรในบัญชีที่เรียกวาบัญชีวางเงินประกัน ซึ่ง
จะตองโอนอยางนอยใหเทากับหลักประกันขั้นตน (Initital Mangin) โดย 1 สัญญาจะตองวาง
หลักประกันสัญญาละ 57,000 บาท
ภาพที่ 3.4
หนาจอการซื้อขาย Gold Futures

ที่มา : www.gtwm.co.th
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ขั้นตอนที่ 3 : สงคําสั่งซื้อขาย
นักลงทุนสามารถเลือกสงคําสั่งได 2 วิธีคือผานเจาหนาที่การตลาดหรือสงคําสั่งดวย
ตัวเองผานระบบอินเตอรเน็ต โดยหากนักลงทุนคาดวาราคา Gold Futures จะมีการปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนจะตองเปดสถานะ Long แตหากนักลงทุนคาดวาราคา Gold Futures จะมีการปรับตัว
ลดลง นักลงทุนจะตองเปดสถานะ Short ซึ่งจะตองระบุชื่อยอของสัญญา จํานวน และราคา เชน
นักลงทุนตองการเปดสถานะ Long GFQ10 1 สัญญาที่ราคา 18,320 เปนตน
การเปดสถานะ (Open Position) คือการซื้อหรือขายเพื่อเปดสถานะของการเปนผูซื้อ
หรือผูขาย Gold Futures สวนการปดสถานะ (Close Position) คือการขายทิ้งหรือซื้อคืนเพื่อลาง
สถานะหรือปดสถานะจากการที่ทานไดทําการซื้อหรือขาย Gold Futures ไว
ขั้นตอนที่ 4 : สรุปกําไรขาดทุนทุกวัน (Daily Mark-to-Market)
ในกระบวนการสรุปกําไรขาดทุนในแตละวัน ( Mark-to-Market ) จะมีคําศัพทที่ควร
ทําความรูจักคือ
หลักประกันขั้นตน (Initial Margin หรือ IM) คือระดับเงินหลักประกันที่ทานตองวาง
ไวกับโบรกเกอรกอน ทานจึงสามารถที่จะซื้อขาย Gold Futures ได โดยหลักประกันขั้น (Initial
Margin) สําหรับการซื้อขาย Gold Futures 1 สัญญาจะอยูที่สัญญาละ 57,000 บาท
หลักประกันขั้นต่ําหรือหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin หรือ MM)
คือระดับเงินหลักประกันขั้นต่ําในบัญชีเงินวางประกันของทาน ที่ทานจะตองรักษาระดับยอด
คงเหลือเอาไวหลังจากไดทําการซื้อขาย Gold Futures ไปแลว ซึ่งถาหากทานขาดทุนมากจนระดับ
เงินวางหลักประกันของทานต่ํากวาระดับหลักประกันขั้นต่ํานี้ ทานก็จะถูกโบรกเกอรเรียกใหวางเงิน
ประกันเพิ่ม (Call Margin) โดยหลักประกันขั้นต่ําสําหรับการซื้อขาย Gold Futures 1 สัญญาจะ
อยูที่สัญญาละ 39,900 บาท (70%ของหลักประกันขั้นตน)
ระดับบังคับปดสถานะ (Force Close Level) เปนระดับที่เงินประกันของทานต่ํามาก
เนื่ อ งจากมีผลขาดทุน อยูในระดับสูง ทํา ใหเ งิน หลักประกัน ของทา นต่ํา กวา 17,100 บาทตอ 1
สัญญา (หลักประกันเหลือต่ํากวา 30%ของหลักประกันขั้นตน) ทานก็จะถูกโบรกเกอรเรียกให
วางเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) โดยทานจะตองนําเงินมาวางเพิ่ม เพื่อใหยอดเงินประกันใน
บัญชีกลับมาอยูที่ระดับหลักประกันขั้นต่ําภายในเวลา 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นทานก็จะถูกโบรกเกอร
บังคับปดสถานะสัญญา (Force Close)
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ตารางที่ 3.5
ระดับของหลักประกัน
ประเภทหลักประกัน

ระดับหลักประกันตอการซื้อขาย Gold Futures 1 สัญญา

Initial Margin (IM)

57,000 บาท

Maintenance Margin (MM)

39,900 บาท

Force Close Level (FC)

17,100 บาท

ที่มา: สรุปโดยผูวิจัย (ตุลาคม 2553)
การทํา Mark-to-Market คือการสรุปผลกําไรขาดทุนทุกวันในตอนสิ้นวันวาในวันนั้นๆ
ท า นได กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เท า ไหร เพื่ อ สะท อ นความเสี่ ย งจากการที่ ร าคา Gold
Futures
เปลี่ยนแปลงไป โดยราคาที่นํามาใชในการสรุปกําไรขาดทุนในแตละวันนั้นจะใชราคาที่เรียกวา
Daily Settlement Price ซึ่งคํานวณจากคาเฉลี่ยของราคา Gold Futures ใน series นั้นๆที่เกิดขึ้น
ในชวง 5 นาทีสุดทายกอนตลาด TFEX ปดทําการซื้อขายประจําวัน
ดังนั้น กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นในแตละวันจากการทํา Mark-to-Market จะเปนดังนี้
(1) กําไร (ขาดทุน) ของผูซื้อ (Long) Gold Futures
= (Settlement Price ของวันนี้ - Settlement Price ของเมื่อวาน) x ขนาดของสัญญา x จํานวน
สัญญาที่ลงทุน
(2) กําไร (ขาดทุน) ของผูขาย (Short) Gold Futures
= (Settlement Price ของเมื่อวาน - Settlement Price ของวันนี้) x ขนาดของสัญญา x จํานวน
สัญญาที่ลงทุน
ซึ่งจะเห็นไดวา ถาซื้อ Gold Futures ไวแลวราคาขึ้นจะไดกําไรแตถาราคาลดลงจะ
ขาดทุน ขณะที่ถาขาย Gold Futures ไวแลวราคาลดลงจะไดกําไรแตถาราคาขึ้นจะขาดทุน
ถา วัน นั้น ทานไดกํ าไร โบรกเกอร ก็จะโอนเงินสวนที่ท านได กําไรเขาบัญชีเงิน วาง
ประกั นของทาน ดังนั้น เงินวางประกัน ของท านที่อยูกับโบรกเกอรก็จะสูงขึ้น แตถ าวันนั้นทา น
ขาดทุน โบรกเกอรก็จะหักเงินในสวนที่ทานขาดทุนออกจากบัญชีเงินวางประกันของทาน ดังนั้นเงิน
วางประกันของทานที่อยูกับโบรกเกอรจะลดลง จากนั้นโบรกเกอรก็จะทําการตรวจสอบวา ถาทาน
ขาดทุนมากจนเงินวางประกันของทานต่ํากวาหลักประกันขั้นต่ํา (Maintenance Margin) ทานก็จะ
ถูกโบรกเกอรเรียกใหวางเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) โดยทานจะตองนําเงินมาวางเพิ่มให
ยอดเงินหลักประกันในบัญชีเงินวางประกันกลับมาอยูที่ระดับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin)
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ภายในวันทําการตอมา (T+1) หรือภายในเวลาที่แตละโบรกเกอรกําหนด โดยปริมาณเงินที่ตอง
นํามาวางเพิ่มนั้นจะเรียกวา Variation Margin โดยถาทานไมตองการนําเงินมาวางหลักประกัน
เพิ่ม ทานอาจเลือกที่จะปดสถานะของ Gold Futures ที่ทานมีบางสวนหรือทั้งหมด เพื่อใหยอดเงิน
ประกันในบัญชีเพียงพอสําหรับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ของสถานะคงเหลือของ Gold
Futures หลังจากที่ไดทําการปดสถานะไปแลวก็ได แตหากทานถูก Call Margin แลวไมยอมเอา
เงินวางเพิ่มและไมยอมปดสถานะบางสวนหรือทั้งหมดภายในระยะเวลาที่โบรกเกอรกําหนด ทานก็
จะถูกโบรกเกอรบังคับปดสถานะสัญญา (Force Close) เพื่อใหยอดเงินประกันในบัญชีเพียงพอ
สําหรับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ของสถานะคงเหลือของ Gold Futures หลังจากที่ไดทํา
การปดสถานะไป แตถาทานไดกําไรมากๆ หรือมีเงินวางประกันในบัญชีเงินวางประกันสูงกวา
ระดับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ทานก็สามารถถอนเงินสวนที่เกินหลักประกันขั้นตน
(Excess Equity) นั้นออกไปได
ขั้นตอนที่ 5 : การตรวจสอบสถานะและการปดสถานะการลงทุน (Close Position หรือ
Offset Position)
เปนการตรวจสอบสถานะการลงทุนของทานวาเปนอยางไร เชนกําลังไดกําไรหรือ
ขาดทุนอยู แลวทานตองการที่จะถือครองสถานะของ Gold Futures ตอไปจนวันหมดอายุ หรือ
ตองการที่จะทํากําไรแลว หรือตองการที่จะตัดขาดทุนเลยในเวลานี้เปนตน โดยถาทานอยากทราบ
วาตั้งแตเริ่มเปดสถานะการลงทุนมานั้นทานไดรับกําไรหรือขาดทุนเทาใด ทานสามารถทําไดโดย
แบงเปน 2 กรณีคือ
1.กรณีปดสถานะ Gold Futures กอนวันหมดอายุ
กําไร(ขาดทุน) ของผูซื้อ (Long) Gold Futures = [(ราคา Gold Futures ที่ขายเพื่อ
ปดสถานะ – ราคา Gold Futures ที่ซื้อ) x ขนาดของสัญญา x จํานวนสัญญาที่ลงทุน] คาธรรมเนียมการซื้อขาย
กําไร(ขาดทุน) ของผูขาย (Short) Gold Futures = [(ราคา Gold Futures ที่ขาย –
ราคา Gold Futures ที่ซื้อเพื่อปดสถานะ) x ขนาดของสัญญา x จํานวนสัญญาที่ลงทุน] –
คาธรรมเนียมการซื้อขาย
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2.กรณีถือครองสัญญา Gold Futures จนถึงวันหมดอายุ (Held to Maturity)
กําไร(ขาดทุน) ของผูซื้อ (Long) Gold Futures = [(ราคา Final Settlement Price –
ราคา Gold Futures ที่ซื้อ) x ขนาดของสัญญา x จํานวนสัญญาที่ลงทุน] - คาธรรมเนียมการซื้อ
ขาย
กําไร(ขาดทุน) ของผูขาย (Short) Gold Futures = [(ราคา Gold Futures ที่ขาย –
ราคา Final Settlement Price) x ขนาดของสัญญา x จํานวนสัญญาที่ลงทุน] - คาธรรมเนียมการ
ซื้อขาย
โดยคาธรรมเนียมการซื้อขายตอวันจะกําหนดโดยแตละบริษัท ซึ่งสวนใหญจะใช
อัตราที่กําหนดดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6
คาธรรมเนียมการซื้อขาย (รวม VAT 7%)
จํานวนสัญญา

คาธรรมเนียมการซื้อขายตอสัญญา (บาท)

1 - 5 สัญญาแรก

535

6-20 สัญญา

428

ตั้งแตสัญญาที่21เปนตนไป

321

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย (ตุลาคม 2553)
ตัวอยางการลงทุนใน Gold Futures
สมมติวานักลงทุน A คาดวาราคา Gold Futures จะสูงขึ้นในอนาคต นักลงทุน A จึง
ฝากหลักประกันเขาไปที่บัญชีเงินวางประกันของโบรกเกอรแหงหนึ่งเพื่อเปดสถานะซื้อ (Long)
ขณะที่นักลงทุน B คาดวาราคา Gold Futures นาจะมีการปรับตัวลดลงในอนาคต นักลงทุน B จึง
ฝากหลักประกันเขาไปที่บัญชีเงินวางประกันของโบรกเกอรอีกแหงหนึ่งเชนกันเพื่อเปดสถานะขาย
(Short) ซึ่งมีรายละเอียดในแตละวันของนักลงทุนแตละคนดังนี้
กรณีของนักลงทุน A (Long Position)
วันที่ 1 : นักลงทุน A ฝากหลักประกันเขาไปที่บัญชีเงินวางประกันของโบรกเกอร
60,000 บาท เพื่อเปดสถานะซื้อ (Long) GFQ10 1 สัญญาที่ราคา 18,000 บาท โดย ณ สิ้นวัน
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ราคาที่ ใช ชํ า ระราคาอยู ที่ 18,000
บาท จึง ไม มีกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เกิ ดขึ้น และหลัง จากหั ก
คาธรรมเนียมการซื้อขาย 535 บาทแลวเงินหลักประกันคงเหลือจะเทากับ 59,465 บาท
วันที่ 2 : ณ สิ้นวันที่ 2 ราคาที่ใชชําระราคาอยูที่ 17,800 บาท ดังนั้นนักลงทุน A จะ
ขาดทุน 10,000 บาท [(17,800 – 18,000) x 50x1] และเงินหลักประกันคงเหลือจะเทากับ 49,465
บาท (59,465-10,000)
วันที่ 3 : ณ สิ้นวันที่ 3 ราคาที่ใชชําระราคาอยูที่ 17,500 บาท ดังนั้นนักลงทุน A จะ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 15,000 บาท [(17,500 – 17,800) x 50x1] และเงินหลักประกันคงเหลือจะ
เทากับ 34,465 บาท (49,465-15,000) ซึ่งต่ํากวาหลักประกันขั้นต่ํา (Maintenance Margin) ที่
39,900 บาท โบรกเกอรจึงเรียกใหนักลงทุน A วางเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) โดยในวันทําการ
ตอมา (T+1) นักลงทุน A ไดนําเงินมาวางเพิ่ม 22,535 บาท เพื่อใหยอดเงินหลักประกันในบัญชี
เงินวางประกันกลับมาอยูที่ระดับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin)
วันที่ 4 : นักลงทุน A ไดทําการปดสถานะ โดย Short GFQ10 ที่ราคา 18,200 บาท
ดังนั้นนักลงทุน A จะกําไรเพิ่มขึ้น 35,000 บาท [(18,200 – 17,500) x 50x1] และเงินหลักประกัน
คงเหลือหลังจากหักคาธรรมเนียมการซื้อขายจะเทากับ 91,465 บาท (57,000+35,000 -535)
กลาวโดยสรุป การลงทุนของนักลงทุน A ในครั้งนี้มีกําไรเทากับ 8,930 บาท [91,465(60,000+22,535)] ซึ่งคํานวณไดจากเงินหลักประกันคงเหลือในบัญชีหักดวยเงินที่นักลงทุน A
ฝากเขาไปทั้งหมด
ตารางที่ 3.7
สรุปตัวอยางการลงทุน Gold Futures ของนักลงทุน A
วันที่

รายการที่เกิดขึ้น

1

วางเงินประกันขั้นตน
Long GFQ10 ที่ 18,000

ราคาที่ใชชําระราคา กําไร/ขาดทุน วางเงินเพิ่ม เงินหลักประกันคงเหลือ
60,000
18,000

0

59,465

2

17,800

-10,000

49,465

3

17,500

-15,000

34,465

วางเงินประกันเพิ่ม
4

22,535

Short GFQ10 ที่ 18,200

35,000
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57,000
91,465

กรณีของนักลงทุน B (Short Position)
วันที่ 1 : นักลงทุน B ฝากหลักประกันเขาไปที่บัญชีเงินวางประกันของโบรกเกอร
100,000 บาทเพื่อเปดสถานะขาย (Short) GFQ10 1 สัญญาที่ราคา 18,000 โดย ณ สิ้นวัน ราคา
ที่ใชชําระราคาอยูที่ 18,000 บาท จึงไมมีกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นและหลังจากหักคาธรรมเนียมการ
ซื้อขาย 535 บาทแลวเงินหลักประกันคงเหลือจะเทากับ 99,465 บาท
วันที่ 2 : ณ สิ้นวันที่ 2 ราคาที่ใชชําระราคาอยูที่ 17,800 บาท ดังนั้นนักลงทุน B จะ
มีกําไรเพิ่มขึ้น 10,000 บาท [(18,000 –17,800)x50x1] และเงินหลักประกันคงเหลือเทากับ
109,465 บาท (99,465+10,000)
วันที่ 3 : ณ สิ้นวันที่ 3 ราคาที่ใชชําระราคาอยูที่ 17,500 บาท ดังนั้นนักลงทุน B จะ
มีกําไรเพิ่มขึ้นอีก 15,000 บาท [(17,800–17,500)x50x1] และเงินหลักประกันคงเหลือจะเทากับ
124,465 บาท (109,465+15,000)
วันที่ 4 : นักลงทุน B ไดทําการปดสถานะ โดย Long GFQ10 ที่ราคา18,200 บาท
ดังนั้นนักลงทุน B จะขาดทุนเพิ่มขึ้น 35,000 บาท [(17,500–18,200)x50x1] และเงินหลักประกัน
คงเหลือหลังจากหักคาธรรมเนียมการซื้อขายจะเทากับ 88,930 บาท ( 124,465-35,000-535 )
กลาวโดยสรุป การลงทุนของนักลงทุน B ในครั้งนี้ขาดทุนเทากับ 11,070 บาท (100,000-88,930)
ตารางที่ 3.8
สรุปตัวอยางการลงทุน Gold Futures ของนักลงทุน B
วันที่

รายการที่เกิดขึ้น

1

วางเงินประกันขั้นตน
Short GFQ10 ที่ 18,000

ราคาที่ใชชําระราคา กําไร/ขาดทุน วางเงินเพิ่ม เงินหลักประกันคงเหลือ
100,000
18,000

0

99,465

2

17,800

10,000

109,465

3

17,500

15,000

124,465

-35,000

88,930

4

Long GFQ10 ที่ 18,200
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กลยุทธการลงทุนใน Gold Futures อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักๆดังนี้
1. การเก็งกําไรทิศทาง (Directional Trading) คือการคาดการณราคาทองคําวาจะมี
การเคลื่อนไหวของราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถาคาดวาราคาทองคําจะขึ้นใหซื้อ (Long)
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Gold Futures แตถาคาดวาราคาทองคําจะลงใหขาย (Short) Gold Futures โดยที่นักลงทุนที่มี
สถานะซื้อหรือขาย Gold Futures อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวนั้นจะเรียกสถานะการถือ
ครองแบบนี้วา Outright Position
2. การเก็งกําไรสวนตาง (Spread Trading) คือการเก็งกําไรผลตางของราคา Gold
Futures 2 รุนเดือนหมดอายุวาจะมีผลตางของราคา (Spread) กวางขึ้นหรือแคบลง ซึ่งผลกําไร
ขาดทุนของผูที่ลงทุนในลักษณะนี้ไมไดขึ้นอยูกับทิศทางแนวโนมของราคา Gold Futures แตอยาง
ใด แตขึ้นอยูกับการที่คาดวาผลตางของราคาระหวาง Gold Futures 2 รุนเดือนหมดอายุวาจะ
กวางขึ้นหรือแคบลงนั้นถูกตองหรือไม โดยกลยุทธในการลงทุนจะเปนการซื้อ (Long) Gold
Futures รุนเดือนหมดอายุหนึ่ง และขาย (Short) Gold Futures อีกรุนเดือนหมดอายุหนึ่งพรอมกัน
(เชน ซื้อ GFG10 และขาย GFJ10 พรอมกัน) และเนื่องจาก Futures 2 รุนนี้มีเดือนหมดอายุ
ตางกันจึงเรียกวาเปนการเก็งกําไรแบบ Calendar Spread
3. การทํากําไรโดยไมมีความเสี่ยง (Arbitrage) คือการทํากําไรจากราคาที่ตางกันของ
Gold Futures รุนเดือนหมดอายุเดียวกันแตตางขนาดของสัญญา ซึ่งการเกิดเหตุการณนี้จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนมาก โดยกลยุทธในการลงทุนจะเปนการซื้อ (Long) Gold Futures
และขาย (Short) Gold Futures รุนเดือนหมดอายุเดียวกันแตตางขนาดของสัญญาพรอมกันใน
ปริมาณรวมที่เทากัน (เชนหากขณะใดขณะหนึ่งราคา GF10G10 ราคาต่ํากวา GFG10 มาก นัก
ลงทุนสามารถซื้อ GF10G10 จํานวน 5 สัญญา และขาย GFG10 จํานวน 1 สัญญาพรอมกัน) แลว
ถือสัญญาไปจนถึงวันหมดอายุ นักลงทุนก็จะไดรับผลตางกําไรไดอยางแนนอน
ประโยชนของ Gold Futures สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆไดดังนี้ (บริษัท ตลาด
อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2552)
1. เปนทางเลือกใหมในการกระจายการลงทุน ที่เรียกวาการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
จากภาวะเงินเฟอได (Inflation Hedge) เนื่องจากราคาซื้อขาย Gold Futures มาจากการ
คาดการณราคาทองคําในอนาคตของผูลงทุน แมวาจะไมใชราคาเดียวกับราคาทองคําที่ซื้อขาย
และสงมอบในปจจุบัน แตก็มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยผลจากการศึกษาทางสถิติ
( ขอมูลในชวง ก.พ. 2541 – มิ.ย. 2550 ) พบวา ราคาทองคํามีทิศทางการเคลื่อนไหวในทิศทาง
ตรงกันขามกับหลักทรัพยชนิดอื่น ๆ โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนพบวา
ทองคํามีคาสหสัมพันธ (Correlation) ติดลบสูงสุดเทากับ -0.24 และเมื่อเทียบกับดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index ) ทองคํามีคาสหสัมพันธติดลบเทากับ -0.09 ดังนั้น Gold
Futures จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่มีพอรต
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การลงทุนในหุนอยู นอกจากนี้ ราคาทองคํายังมักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภค
และราคาน้ํามัน การซื้อขาย Gold Futures จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายการลงทุนที่
เรียกวา การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอได (Inflation Hedge)
2. ผูลงทุนสามารถซื้อกอนขายหรือขายกอนซื้อก็ได ดังนั้น Gold Futures ชวยเพิ่ม
ความคลองตัวใหกับผูลงทุน ทําใหสามารถซื้อขายทํากําไรไดทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้น และราคา
ทองขาลง เชน หากผูลงทุนคาดวาราคาทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็สามารถซื้อ Gold Futures ไว
กอน และเมื่อราคาทองคําปรับตัวขึ้นก็สามารถขาย Gold Futures ในภายหลัง ทําใหไดกําไร
เทากับสวนตางของราคาซื้อและขาย หรือในกรณีที่ผูลงทุนคาดวาราคาทองจะปรับตัวลดลงก็
สามารถสั่งขาย Gold Futures ไดเลยแมวาไมเคยซื้อ Gold Futures มากอน และเมื่อราคาทอง
ปรับตัวลดลง ก็คอยซื้อ Gold Futures ในภายหลัง ทําใหไดกําไรตามสวนตางของราคาขายและ
ราคาซื้อ
3. ใชเงินลงทุนนอยกวาการลงทุนในตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) เนื่องจากการ
ซื้อขาย Gold Futures ตางจากการซื้อขายหุนและทองคํา ตรงที่ Gold Futures เปนสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ผูลงทุนจึงไมจําเปนตองจายเงินทั้งจํานวน ผูลงทุนแคเพียงวางเงินสวนหนึ่งซึ่งมีมูลคา
ประมาณ 1 ใน 10 ของมูลคาสัญญาทั้งจํานวนไวกับโบรกเกอรอนุพันธกอนสงคําสั่งซื้อขายเพื่อ
เปนเงินมัดจํา เรียกวา เงินหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ซึ่งการซื้อขายที่ใชเงินลงทุนนอยนี้
ทําใหผูลงทุนมีโอกาสไดอัตราผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับเงินทุน
4. เชื่อถือไดทุกครั้งที่ซื้อขาย เนื่องจากมีบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
(TCH) เปนผูประกันการชําระราคาจากราคาซื้อขาย ทําใหปองกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระ
(Default risk) หากคูสัญญาฝายที่ขาดทุนบิดพลิ้วไมยอมจายชําระเงินใหฝายที่ไดกําไร สํานักหัก
บัญชีก็จะค้ําประกันการจายชําระเงินนั้นใหกอน ผูลงทุนจึงมั่นใจไดวาหากไดกําไรจากการซื้อขาย
ก็จะไดรับเงินสวนกําไรนั้นอยางแนนอน
5. ซื้อขายงาย สภาพคลองสูง ราคาโปรงใส การซื้อขายผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปด
โอกาสใหผูลงทุนสามารถซื้อขาย Gold Futures ตามความคาดการณไดตลอดเวลาทําการของ
TFEX เพียงแคโทรศัพทสั่งซื้อขายผานโบรกเกอรอนุพันธที่มีสาขารวมกวา 1,000 แหงทั่วประเทศ
หรืออาจใชวิธีสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ตที่โบรกเกอรอนุพันธใหบริการ
จากนั้นโบรกเกอรอนุพันธจะเปนตัวแทนสงคําสั่งซื้อขายของผูลงทุนเขามาในระบบการซื้อขาย
อิเล็กทรอนิกสของ TFEX เพื่อรอจับคูคําสั่งกับผูลงทุนอีกฝงหนึ่ง ดังนั้น การเดินทางจึงไมใช
อุปสรรคของการซื้อขายอีกตอไป ผูลงทุนจึงสามารถซื้อขาย Gold Futures ไดงาย สะดวก รวดเร็ว
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นอกจากนี้การซื้อขายใน TFEX ยังมีสภาพคลองสูง ผูลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ
ราคา Gold Futures ไดตลอดเวลาจากหลากหลายชองทาง ทั้งทางเว็บไซต โทรทัศน
โทรศัพทเคลื่อนที่ และชองทางอื่น ๆ ที่บริษัทสมาชิกเปดใหบริการ ทําใหผูลงทุนมีโอกาสในการทํา
กําไรไดบอยครั้งตามที่ตองการ
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