
ขอเท็จจรงิเกีย่วกบัโกลดฟวเจอรส 
 
โกลดฟวเจอรสและทองคาํแทงมีความแตกตางกันอยางไร 
 

โกลดฟวเจอรสคือสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือสัญญาที่ผูซื้อและผูขายตกลงวาจะซื้อหรือขาย
ทองคํากันในวันนี้และสงมอบกันในอนาคต แตไมมีการสงมอบทองคําจริง  โดยสามารถสรุปลักษณะความ
แตกตางไดดังนี้ 
 

 ทองคาํลวงหนา ทองคาํ 

ลักษณะของ
สินคา 

เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท 
Futures แตอางอิงกับราคาทองคํา 

เปนทองคําในรูปแบบทองรูปพรรณหรือ
ทองคําแทงเปนการซื้อขาย Real Asset 
ไมใช สัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

 การซื้อขายทองคําลวงหนานั้นเปนการ
ทําสัญญากันเทานั้นยังไมมีการซ้ือขาย
สินคาจริงเกิดข้ึน การชําระเงินจึงเปนการ
เรียกเก็บเงินประกันสวนหนึ่งเทานั้น 
 

เปนการซื้อขายทองคํา ตองจายหรือไดรับ
เงินทันที และทั้งจํานวน 

 มีทั้งสัญญาประเภทที่กําหนดใหมีการสง
มอบหรือชําระราคาเปนเงินสด อยางไรก็
ตามแมในบางสัญญาจะกําหนดใหสง
มอบได แตในทางปฏิบัติผูซื้อผูขายจะใช
การปดสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(off set position) แทนการสงมอบจริง   
 

เปนการซื้อขายสินคาจึงมีการรับมอบสง
มอบสินคาพรอมเงินทันที 

 เปนสินคาที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูง 
หมายถึงใชเงินทุนที่นํามาวางเปนเงิน
ประกันไมสูง แตผูลงทุนมีโอกาสไดรับ
กําไร/ขาดทุนเปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบ
กับเงินที่ลงทุน ทั้งนี้เน่ืองจากเงินประกัน
ที่วางเปนเพียงสวนหนึ่งของมูลคาสัญญา
เทานั้น (Leverage) รวมถึงลักษณะการ
เคลื่อนไหวของตราสารอนุพันธที่มักมี
ความผันผวนสูงกวาตัวสินคาอางอิง 
 

• ไมมี Leverage เปนการซื้อขายสินคา
ใน Spot Market ตองจายเงินทั้ง
จํานวน 

• ความเสี่ ยงต่ํ า เมื่ อซื้ อทองคําแลว
สามารถเก็บไวเ พ่ือรอขายในระดับ
ราคาที่เห็นวาเหมาะสมได 

 อายุสัญญาที่จํากัด ทองคําลวงหนาเปน
สัญญาซื้อขายลวงหนาจึงมีอายุที่จํากัด 
ไมสามารถถือครองเปนการลงทุนระยะ
ยาวไดดังในกรณีของ Real Asset 
 

สามารถถือครองทองคําไดนานเทาที่
ตองการ 

 การซื้อขายสามารถใช เ พ่ือเก็งกําไร 
บริหารความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง 
หรือ Arbitrage 
 

เปนการซื้อเพ่ือประโยชนใชสอย และการ
ลงทุน 

กลุมผูลงทุน ยอมรับความเสี่ยงได และตองมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ Product โดย กลุม
ผูลงทุนเปาหมายคือผูลงทุนในตลาด
อนุพันธและตลาดหลักทรัพยอยูแลว  
 

ประชาชนทั่วไป ไมจํากัดวาตองมีความรู 
โดยประชาชนทั่วไปทั้งที่มีรายไดมากหรือ
นอย มักนิยมซื้อทองคําเก็บสะสมไวเพ่ือ
การลงทุน ผูลงทุนไมจําเปนตองมีความรู
เฉพาะเกี่ยวกับทองคําหรืออนุพันธ   
 

การซื้อขาย การซื้อขายในตลาดอนุพันธตองทําผาน
สมาชิกตลาดอนุพันธซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการซื้อขาย  โดยสมาชิกจะสง
คําสั่งแลวสงตอผานมายังระบบการซื้อ
ขายของตลาดอนุพันธ เพ่ือรอการจับคู
ตามหลัก ราคา และเวลาที่ดีที่สุด (Price 
and time priority)  โดยคําสั่งซื้อขายจะ
จบัคูเกิดเปนรายการซื้อขายไดตองมีทั้งผู
เสนอซื้อและผูเสนอขาย 

เปนการซื้อขายในลักษณะที่ เปน OTC 
Market โดยรานคาทองนั้นทําหนาที่เปน 
Dealer คือเปนผูซื้อหรือผูขายใหแกผู
ลงทุน  กลาวคือไปซื้อหรือขายกับรานทอง
น่ันเอง 
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 ในปจจุ บันสมาชิกของตลาดอนุพันธ
ประกอบไปดวยบริษัทหลักทรัพยและ
สถาบันการเงินซึ่งเปนไปตามประกาศ
ของสํานักงาน  ก .ล .ต .   โดยตลาด
อนุพันธเปดกวางในการรับสมาชิกโดย
มิไดมีการจํากัดจํานวน หากวาผูสมัครนั้น
มีคุณสมบัติตามที่ตลาดอนุพันธและ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 

นิติบุคคลทั่วไปที่ มีเงินทุนประกอบการ
สามารถยื่นขอจดทะเบียนตอกระทรวง
พาณิชยเพ่ือประกอบธุรกิจได 

ต น ทุ น ก า ร ซื้ อ
ขาย 

ผูลงทุนจะตองชําระคาใชจายในการซื้อ
ขาย (Commission Fee) ใหกับสมาชิก 
นอกจากนี้ยังมีคาธรรมเนียมการซื้อขาย
และชําระราคาตอสัญญาที่ซื้อขายดวย 
 

Spread ระหวางราคาซื้อและราคาขายคือ
ตนทุนการซื้อขาย 

การชําระราคา มีการคํานวณกําไรขาดทุนจากการถือ
สถานะของผูลงทุน (Mark-to Market) 
ทุกวัน ซึ่งหากมีกําไรจากการถือสถานะผู
ลงทุนก็จะไดรับเงินเขาบัญชีในวันทําการ
ถัดไป  แตหากขาดทุนก็จะถูกหักเงินจาก
บัญชี และหากขาดทุนเปนจํานวนมากก็มี
ความเสี่ยงที่จะตองนําเงินประกันมาวาง
เพ่ิมเติม 
 

ไม มี กําไรขาดทุนจนกวาจะมีการขาย
ออกไปจริง  

 
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาการซือ้ขายทองคาํ มีลักษณะแตกตางจาก Gold Futures 

มากทั้งในลักษณะของสินคาและความเสี่ยง และผูลงทุน ดงันี้ 
 
• เปนสินคาคนละประเภทกัน  Gold Futures ที่ซื้อขายผานสมาชิกของตลาดอนุพันธมิได

เสนอขายทองคําจริงเพ่ือแขงขันกับรานทองปลีก  
• กลุมผูลงทุนที่แตกตางกัน โดยลักษณะธรรมชาติแลว Gold Futures มีความเสี่ยงสูงกวา

การลงทุนในทองคําจริง รวมถึงมีกระบวนการซื้อขายที่แตกตางกัน ผูลงทุนใน Gold 
Futures ยอมมีความตองการที่แตกตางกับผูลงทุนในทองคําจริง  โดย Gold 
Futures จะเปนตราสารการเงินที่ผูลงทุนตองมีความรูความเขาใจ และรับความเสี่ยงไดเขา
มาซื้อขาย แตการซื้อขายทองคํานั้นยังเปนกลุมประชาชนทั่วไป ซึ่งซื้อทองคําตามกําลัง
ทรัพยของตนไวเพ่ือเปนการลงทุน เปนเครื่องประดับ หรือเพ่ือเปนมรดกตกทอดใหแก
ลูกหลาน  แมวาในความเปนจริง กลุมผูลงทุนทั้งสองนั้น อาจมีความทับซอนบาง  ดังเชนใน
กรณีของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยก็เปนผูลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย ตลาดพันธบัตร 
ตลาดทองคํา หรือตลาดสินคาเกษตรลวงหนา  

 
ใครเปนผูลงทนุในตลาดโกลดฟวเจอรส การซือ้ขายโกลดฟวเจอรส 50 บาท ทําใหจํานวนลูกคา
รานทองลดลง 45-50%จริงหรอืไม 
 

จากสถิติของผูลงทุนในตลาดอนุพันธ  พบวา ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งเปนวันที่เปดซื้อ
ขายโกลดฟวเจอรสวันแรก มีบัญชีผูลงทุนอนุพันธทั้งสิ้นจํานวน 16,614 บัญชี  และหลังจากที่มีการเปด
ซื้อขายโกลดฟวเจอรสมาแลวเกือบ 1 ป พบวา ณ วันที่  30 ธันวาคม 2552  มีจํานวนบัญชีผูลงทุนทั้งสิ้น  
29,546 บัญชี โดยในจํานวนนี้มีบัญชีที่เคยซื้อขายโกลดฟวเจอรสทั้งสิ้น 5,548  บัญชีหรือรอยละ 18 ของ
ผูลงทุนที่ลงทุนใน TFEX และหากมองในขอมูลเชิงลึกลงไปอีกพบวาในจํานวนผูลงทุนที่ซื้อขายโกลดฟว
เจอรสนี้ เปนผูลงทุนที่มีบัญชีซื้อขาย SET50 Futures ในตลาดอนุพันธอยูแลวจํานวน 2,648 บัญชี และ
เปนผูลงทุนที่มาเปดบัญชีเพ่ือซื้อขายโกลดฟวเจอรสแค 2,900 บัญชี  ซึ่งผูลงทุนที่เพ่ิมข้ึนนั้นสวนใหญ
เปนผูลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  สําหรับโบรกเกอรผูคาทองทั้ง 5 รายนั้น มีผูลงทุนเปดบัญชีซื้อขาย
กับโบรกเกอรทองรวมกัน 2,406 บัญชี       
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ตลาดอนุพันธอื่นมีการซื้อขายโกลดฟวเจอรสหรอืไม   และมีขนาดของสัญญาอยางไร 
 

ตลาดอนุพันธอ่ืนในตางประเทศมีการซื้อขายโกลดฟวเจอรสมาเปนเวลานานแลว  ไดแก ตลาด
อนุพันธในสหรัฐอเมริกา (NYMEX) ญี่ปุน (TOCOM) ไตหวัน (TAIFEX) อินเดีย (MCK และ NCDEX) ซึ่ง
ในประเทศที่ตลาดอนุพันธเหลานี้ตั้งอยูก็มีตลาดซื้อขายทองคําเปดซื้อขายอยูโดยไมมีผลกระทบอยางใด   
จากประสบการณของประเทศอินเดียซึ่งเปนตลาดซื้อขายทองคําที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก พบวา การ
ซื้อขายโกลดฟวเจอรสไมไดสงผลกระทบดานลบตอการซื้อขายทองคําในตลาดอินเดีย แตกลับชวย
สนับสนุนการซื้อขายซึ่งกันและกัน   โดยทั้งตลาดอนุพันธในอินเดียและตลาดอนุพันธในประเทศอื่นจะมี
การซื้อขายโกลดฟวเจอรสในหลากหลายขนาดของสัญญาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูลงทุนแตละประเภท ดังแสดงในตาราง 
 
      
ตลาด
อนุพันธ 

ประเทศ ขนาดของสัญญา ราคา/หนวย ขนาดของ
สัญญา 

(นํ้าหนักเปน
บาททองคํา) 

NYMEX สหรัฐอเมรกิา 100 ออนซ  ทองคาํ
บริสุทธิ์ 99.5% 

USD ตอ ออนซ 204

CBOT สหรัฐอเมรกิา 33.2 ออนซ/ 100 
ออนซ  ทองคาํบริสุทธิ์ 
99.5% 

USD ตอ ออนซ 68/ 204

TOCOM ญี่ปุน 100 กรัม / 1 กิโลกรัม 
ทองคาํบริสุทธิ์ 
99.99% 

เยน ตอ กรัม 7/ 66

1 หนวยอินเดยี หรือ 8 
กรัม / 100 กรัม  

รูป ตอ 8 กรัม  หรือ 0.5/ 7MCX อินเดีย 

1 กิโลกรัม / 3 
กิโลกรมั ทองคําบริสุทธิ์ 
99.5% 

รูป 10 กรัม 66/ 197

100 กรัม ทองคํา
บริสุทธิ์ 99.99% 

7NCDEX อินเดีย 

1 กิโลกรัม ทองคาํ
บริสุทธิ์ 99.5% 

รูป ตอ 10 กรมั 

66

10 หนวยไตหวัน หรือ 
375 กรัม   
ทองคาํบริสุทธิ์ 
99.99% 

ไตหวันดอลลาร 
ตอ หนวย 
(3.75กรัม) 

25TAIFEX ไตหวัน 

100 ออนซ ทองคาํ
บริสุทธิ์ 99.5% 

USD ตอ ออนซ 204

DGCX ดูไบ  1 กิโลกรัม ทองคาํ
บริสุทธิ์ 99.99% 

USD ตอ ออนซ 66

 
 
 
รานทองคํารายยอยปดตวัลงเน่ืองจากโกลดฟวเจอรสจริงเหรอ 

 
รานทองคํารายยอยในประเทศไทย สวนใหญเปนการซื้อขายทองรูปพรรณ และมีรายไดหลักมา

จากดอกเบี้ยจากการรับจํานําทอง  อยางไรก็ตามในปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหการซื้อขาย
ทองรูปพรรณชะลอตัวลง  ไดแก  ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  ผูบริโภคมีกําลังซื้อต่ํา ประกอบกับราคา
ทองคําที่ปรับตัวสูงข้ึนทําใหการซื้อทองคํานั้นมีปริมาณลดลง  และที่สําคัญคือผูบริโภคยุคใหม เชน วัยรุน
และหนุมสาว น้ัน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไมนิยมการสวมใสทองคํารูปพรรณ เน่ืองจากความกังวลดาน
ความปลอดภัยและพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไป เชน  ซื้อขายทองออนไลนแทนการซื้อทองรูปพรรณ 
เปนตน ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอธุรกิจของรานทองคํารายยอย   นอกจากนี้รานทองยังไดรับความกดดัน
จากการแขงขันในดานรายได จากการแขงขันในดานการปลอยสินเชื่อโดยมีทองคําเปนหลักประกันจาก
ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอย ซึ่งมีการใหบริการที่สะดวก ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งบาง
รานทองก็ประสบปญหาในเรื่องผูสืบทอดธุรกิจ ทําใหตัดสินใจเลิกดําเนินธุรกิจ เพ่ือหันไปประกอบธุรกิจอ่ืน  
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การเปดซือ้ขายโกลดฟวเจอรส 10 บาทจะทาํใหผูลงทนุรายเล็กๆ ทีไ่มมีเงินทุนมากนักเขามาซื้อ
ขาย 
 
 แมวาการซื้อขายโกลดฟวเจอรส 10 บาท จะมีการวางหลักประกันในจาํนวนที่นอยลงเมื่อเทียบ
กับขนาด 50 บาททองคํา (66,500 บาท) หรอื อยูที่ระดับประมาณ 14,000 บาทเทานั้น แตในทางปฏิบัติ
น้ัน โบรกเกอรที่เปนสมาชิกตลาดอนุพันธน้ันจะตองมีการกําหนดใหลูกคาวางหลักประกันมากกวา 14,000 
บาทอยูแลว ทั้งนี้เพ่ือบรหิารความเสีย่งของสมาชิกเองอีกทั้งลูกคาสามารถซื้อขายไดทุกผลิตภัณฑเม่ือ
เปดบัญชี ดังนัน้ สมาชิกสวนใหญจึงกําหนดใหนําเงินมาวางในครั้งแรกในจํานวนทีม่ากพอควร นอกจากนี้
ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. น้ัน สมาชิกจะตองอธิบายใหผูลงทุนรับทราบความเสี่ยงและลักษณะของ
อนุพันธที่ตนซือ้ขายดวย   ดังน้ัน ในทางปฏบัิติแลวมีข้ันตอนในการคดัเลือกและบรหิารความเสี่ยงในระดบั
หนึ่ง     
 
 นอกจากนี้ ทั้งตลาดอนุพันธ และโบรกเกอรอนุพันธ ไดรวมกันดําเนินโครงการเผยแพรความรู 
ใหกับประชาชนทั่วไป ทั้งในสวนกลางและสวนภมิูภาค ทั้งในมติิของความรูเบ้ืองตน และความรูเชิงลึก
เพ่ือการใชโกลดฟวเจอรสเปนเครื่องมือการบริหารเงินลงทุน โดยในป 2552 มีการสัมมนาความรูกวา 100 
ครั้ง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 30,000 คน  

____________________ 
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