FAQ: TFEX Gold-D
--------------------------------------------------------------------------1. Gold–D คืออะไร
Gold-D เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงทองคาแท่งความบริสุทธิ ์ 99.99% ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ซ้อื ขายกันใน
ต่างประเทศ โดยเสนอราคาซือ้ ขาย (quote) เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และกาหนดให้มกี ารชาระราคา
ด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคาจริง (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสญ
ั ญา
โดยในระยะแรกของการเปิ ดซื้อขาย Gold-D นัน้ TFEX จะกาหนดให้ชาระราคาด้วยการส่งมอบ/รับมอบทองคา
(Physical Delivery) เมื่อหมดอายุสญ
ั ญา และในระยะถัดไป TFEX จะอนุ ญาตให้ Gold-D สามารถรับมอบ/ส่งมอบ
ทองคาได้ทุกวัน โดยจะประกาศให้ทราบในรายละเอียดต่อไป
2. Gold–D ต่างจาก Gold Futures อย่างไร
สรุปความแตกต่างของ Gold–D และ Gold Futures ได้ ดังนี้
รายละเอียด
Gold-D
Gold Futures
สินค้าอ้างอิง
ทองคาแท่งความบริสทุ ธิ ์ 99.99%
ทองคาแท่งความบริสทุ ธิ ์ 96.50%
ขนาดของสัญญา
ทองคาน้าหนัก 100 กรัม
ทองคาน้าหนัก 10 บาท (152.44 กรัม)
(3.2148 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ 6.5
หรือ ทองคาน้าหนัก 50 บาท
บาททองคา)
(762.20 กรัม)
ราคาซือ้ ขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
บาท (THB)
ต่อทองคาหนัก 1 ทรอยออนซ์
ต่อทองคาหนัก 1 บาททองคา
สัญญาทีม่ ใี ห้เลือกซือ้ ขาย
1 ซีรย่ี ์ ครบกาหนดในเดือนสุดท้ายของ
3 ซีรย่ี ์ ครบกาหนดอายุในเดือนคู่ 3
ไตรมาสทีใ่ กล้สดุ จากปจั จุบนั
ลาดับใกล้สดุ จากปจั จุบนั
การชาระราคาเมื่อสัญญาครบ
ส่งมอบทองคา
ชาระราคาเป็ นเงินสด
กาหนดอายุ
(Physical Delivery)
(Cash Settlement)
จานวนทองคาขัน้ ต่าในการส่ง
1 กิโลกรัม
มอบทองคา
(หรือ 10 สัญญา)
(ไม่สามารถส่งมอบทองจริงได้)
ราคาทีใ่ ช้ชาระราคาเมื่อสิน้ สุด ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (VWAP)
LBMA Gold Price AM x
อายุ
ในช่วง 30 นาทีสดุ ท้าย x (THB/USD) x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x
3.2148
(THB/USD)
3. Gold–D ซื้อขายเป็ น USD แปลว่าต้องใช้เงิ น USD ในการซื้อขาย ใช่หรือไม่
แม้ว่า การซือ้ ขาย Gold–D จะกาหนดราคาเป็ น USD เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการติดตามราคาเทียบกับตลาดทองคาโลก
แต่ในการวางหลักประกันและการชาระเงินจากการปรับสถานะทุกสิน้ วัน (mark-to-market) นัน้ ยังกาหนดเป็ นเงินบาท
เหมือนสินค้าอื่นๆ ใน TFEX
4. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงมูลค่า USD เป็ น THB ของ Gold–D มาจากที่ใด
อัตราแลกเปลีย่ นทีค่ านวณจากค่าเฉลีย่ ของอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้รบั จากธนาคารพาณิชย์ คานวณและเผยแพร่โดย
Thomson Reuters ทีป่ ระกาศ ณ เวลา 15:30 น. ซึง่ อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราเดียวกับทีใ่ ช้ในการคานวณราคา
ทีใ่ ช้ชาระราคาวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของ Gold Futures
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5. หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับ Gold – D มีอะไรบ้าง
ทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย Gold-D ต้องวางหลักประกันไว้กบั บริษทั สมาชิก TFEX ทีเ่ ปิ ดบัญชีซอ้ื ขาย ดังนี้
 หลักประกันขัน้ ต้น (Initial margin)
เป็ นเงินประกันทีผ่ ลู้ งทุนต้องวางก่อนส่งคาสังซื
่ อ้ หรือขาย กาหนดเป็ นอัตรา บาท/สัญญา ทีม่ ลู ค่าประมาณ 3-5%
ของมูลค่าสัญญา
 หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance margin)
เป็ นระดับเงินประกันขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงไว้ในการซือ้ ขาย โดยหากหลักประกันของผูล้ งทุนต่ากว่าระดับนี้ ผูล้ งทุนจะถูก
เรียกวางเงินหลักประกันเพิม่ เติม
 หลักประกันสาหรับการส่งมอบ (Spot month margin)
เป็ นหลักประกันทีผ่ ลู้ งทุนจะต้องวางก่อนสัญญาครบกาหนดอายุ 10 วันทาการ ซึง่ กาหนดเป็ นอัตรา บาท/สัญญา ที่
มูลค่าประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา
6. การรับมอบ / ส่งมอบ ทองคาจริง เมื่อ Gold–D ครบกาหนดอายุ ต้องทาอย่างไรบ้าง
Gold-D กาหนดให้ชาระราคาด้วยการส่งมอบทองคาเมื่อครบอายุ ดังนัน้ หากผูล้ งทุนมีสถานะถือครองสัญญาจนหมดอายุ
จะเข้าสูก่ ระบวนการชาระราคา ดังนี้
วันที่
ผูซ้ ื้อ
ผูข้ าย
วันซือ้ ขายวันสุดท้าย - เนื่องจากจานวนทองคาขัน้ ต่าในการส่งมอบ - ผูข้ ายจะต้องมีสถานะขายสัญญา (Short)
(LTD)
ทองคาคือ 1 กก. หรือ 10 สัญญา ผูซ้ อ้ื
ไว้ครบ 10 สัญญา หรือเป็ นจานวนเท่า
จะต้องมีสถานะซือ้ สัญญา (Long) ไว้ครบ 10
ของ 10 สัญญา
สัญญา หรือเป็ นจานวนเท่าของ 10 สัญญา - ผูข้ ายจะต้องมีทองคาตามมาตรฐานที่
TFEX/TCH กาหนดในคลังสินค้านิรภัย
(Vault) ก่อนเวลา 16:00 น.
LTD + 1
- วางค่าสินค้าส่วนแรก Delivery Deposit ซึง่ มี - แจ้งรายละเอียดการ ส่งมอบสินค้า
มูลค่าประมาณ 3-5% ของมูลค่าสัญญา ทัง้ นี้
(Delivery Instruction) ภายในเวลา
บริษทั สมาชิกอาจนาเงิน Spot month
19.00 น.
margin ของผูล้ งทุนทีไ่ ด้คนื ณ วัน LTD มา
วางเป็ นค่าสินค้าได้
- แจ้งรายละเอียดการรับมอบสินค้า (Delivery
Instruction) ภายใน เวลา 19.00 น.
LTD + 2
- จ่ายค่าสินค้าทีเ่ หลือเต็มจานวน (Delivery
- ผูข้ ายส่งมอบสินค้าแก่ผซู้ อ้ื
amount)
 หากผูล้ งทุนมีสถานะของสัญญาไม่ครบหน่วยส่งมอบ (ไม่ครบ 10 สัญญา หรือเป็ นจานวนเท่าของ 10 สัญญา) จะมี
ค่าปรับตามที่ TCH กาหนด (เบือ้ งต้น 3,000 บาทต่อบัญชี) และอาจจะมีค่าชดเชยเพิม่ เติม
 หากผูล้ งทุนทีม่ สี ถานะของสัญญาครบหน่วยส่งมอบ แต่ไม่ปฏิบตั ติ ามกระบวนการรับมอบ/ส่งมอบ หรือไม่ทาการรับ
มอบ/ส่งมอบ จะมีค่าปรับตามที่ TCH กาหนด (เบือ้ งต้นกาหนด 5% ของมูลค่าสัญญา และเงินชดเชยการผิดนัด
ชาระตามทีต่ กลงกันกับคู่กรณี)

2

7. ทองคาที่ส่งมอบ จะเป็ นทองคาอะไรได้บา้ ง
ทองคาแท่งน้าหนัก 1 กิโลกรัม (32.148 ทรอยออนซ์) ความบริสทุ ธิ ์ 99.99% ตามมาตรฐาน LBMA โดยมียห่ี อ้ ตามที่
TCH กาหนด ดังนี้
- ARGOR-HERAEUS SA
- HERAEUS
- METALOR PAMP SA
- RAND REFINERY
- THE PERTH MINT
- VALCAMBI SA
- ยีห่ อ้ อื่นๆ อาจพิจารณาภายหลัง
โดยทองคาทีม่ าส่งมอบ อาจเกิดจากการรับมอบทองคาใน Vault หรือนาเข้ามาฝากผ่าน Delivery Agent ก็ได้
8. การรับมอบ/ส่งมอบทองคา จะเกิ ดขึน้ ที่ใด
การรับมอบ/ส่งมอบทองคา เกิดขึน้ ณ คลังสินค้านิรภัย (Vault) ที่ TCH กาหนด โดยอาจเกิดขึน้ ในลักษณะ ดังนี้
 ส่งมอบทองคาระหว่างบัญชีผซู้ ้อื และผูข้ าย ภายใน Vault
ผูซ้ อ้ื สามารถเลือกขอรับมอบทองคาและเก็บรักษาไว้ใน Vault ของ TCH ได้ โดยแจ้งในรายละเอียดการรับมอบ
สินค้า (Delivery Instruction) ตามวิธกี ารที่ TCH กาหนด
 ส่งมอบทองคาและมีการเบิกถอนทองคาออกจาก Vault
ผูซ้ อ้ื สามารถเลือกรับมอบทองคา และนาออกจาก Vault ได้ หรือผูข้ ายทีม่ ที องคาตามมาตรฐานทีก่ าหนดอยูแ่ ล้ว
สามารถนาทองคาดังกล่าวฝากไว้ใน Vault เพื่อทาการส่งมอบต่อไปได้ โดยผูล้ งทุนสามารถติดต่อบริษทั สมาชิกเพื่อ
ขอฝาก/เบิกถอนทอง ออกจาก Vault ตามวิธกี ารที่ TCH กาหนด คือ จะต้องดาเนินการผ่านตัวแทนของสมาชิกใน
การส่งมอบสินค้า Delivery Agent (DA) ซึง่ เป็ นบุคคลที่ TCH มอบหมายให้ตรวจสอบทอบคา ก่อนนาทองคาเข้า
ฝาก/เบิกถอนออกจาก Vault
9. หากมีทองคาอยู่แล้ว สามารถนามาส่งมอบได้หรือไม่
กรณีทผ่ี ขู้ าย Gold-D มีทองคาตามมาตราฐานและยีห่ อ้ ที่ TCH กาหนดอยู่แล้ว สามารถนาทองคาดังกล่าวมาใช้ในการส่ง
มอบได้ โดยผูข้ ายจะต้องติดต่อบริษทั สมาชิก เพื่อให้บริษทั สมาชิกแจ้งกับตัวแทนของสมาชิกในการส่งมอบสินค้า
Delivery Agent (DA) เพื่อตรวจรับทองคาและนาเข้าเก็บไว้กบั คลังสินค้านิรภัย (Vault) ของ TCH ต่อไป
10. ทราบได้อย่างไรว่าทองคาที่ได้รบั เป็ นทองคาจริง
ทองคาทุกแท่งทีเ่ ก็บในคลังสินค้านิรภัย (Vault) ของ TCH จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของโดยตัวแทน
ของสมาชิกในการส่งมอบสินค้า Delivery Agent (DA) ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการตรวจสอบ
ทองคา
ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนไม่แน่ใจในคุณภาพของทองคาทีไ่ ด้รบั มอบ ผูล้ งทุนสามารถยื่นขอตรวจสอบคุณภาพก่อนลงนามรับมอบ
ทองคาจาก Delivery Agent ได้ โดย TCH ได้แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบคุณภาพสินค้า (Surveyor) ทีม่ คี วามชานาญในการ
ตรวจสอบทองคาเป็ นผูน้ าทองคาดังกล่าวไปตรวจสอบอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบดังกล่าว จะทาให้
รูปทรงของทองคาเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ ทองคาดังกล่าวจะไม่สามารถนากลับมาสูใ่ นคลังสินค้านิรภัย (Vault) ของ TCH
ได้อกี ต่อไป
กรณีทต่ี รวจสอบแล้วพบว่าทองคาดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานตามทีก่ าหนด จะมีการดาเนินการกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป ขณะที่
ผูซ้ อ้ื จะได้รบั ทองคาแท่งใหม่ทผ่ี า่ นการตรวจสอบมาตรฐานมาทดแทน สาหรับกรณีทต่ี รวจสอบแล้วพบว่าทองคาดังกล่าว
มีมาตรฐานตามทีก่ าหนด ผูซ้ อ้ื ซึง่ เป็ นผูร้ อ้ งขอตรวจสอบจะต้องรับมอบทองคาดังกล่าวและจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและค่าความเสียหายในการตรวจสอบทีเ่ กิดขึน้
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11. ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบทองคาเมื่อ Gold – D ครบกาหนดอายุ มีอะไรบ้าง
กรณี รบั มอบ / ส่งมอบ
กรณี รบั มอบ / ส่งมอบ
ค่าใช้จ่าย
แล้วเก็บรักษาทองใน Vault
โดยการฝาก / เบิ กทองจาก Vault
ค่าธรรมเนียมการส่งมอบ
25 บาทต่อทองคา 1 ก.ก.
(Delivery Fee)
ค่านายหน้าการส่งมอบ
ตามทีบ่ ริษทั สมาชิกกาหนด
(Delivery Commission)
(ประมาณ 180 – 450 บาทต่อทองคา 1 กก.)
ค่านาทองคาเข้า Vault
100 บาทต่อรายการ
ค่านาทองคาออกจาก Vault
200 บาทต่อรายการ
ค่าเก็บรักษาทองคาใน Vault
1 บาทต่อทองคา 1 กก. ต่อวัน
ค่า Delivery Agent (DA)
ตามที่ DA กาหนด (ประมาณ 1,000
บาทต่อทองคา 1 กก.)
ประมาณ 205 – 475 บาท
ประมาณ 1,305 – 1,675 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
ต่อทองคา 1 กก.
ต่อทองคา 1 กก.
12. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Gold–D ใน TFEX
12.1 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า:
ได้รบั การยกเว้นภาษี สาหรับบุคคลธรรมดาในประเทศ เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ใน TFEX
12.2 การส่งมอบทองคา อันเนื่ องมาจากภาระผูกพันตามสัญญา:
ั บนั * ดังนี้
มีภาระภาษีตามกรอบภาษีในปจจุ
- Capital Gain Tax: เฉพาะผูข้ าย เสียภาษีกาไรจากการขายและส่งมอบทองคา โดยบุคคลธรรมดาในประเทศจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ และนาไปรวมคานวณภาษีปลายปี
- Value Added Tax (VAT): เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ของมูลค่าทองคา (กรณีไม่ได้จบั คู่สง่ มอบกับบุคคลทีไ่ ด้รบั
ยกเว้น VATจากการซือ้ ขายทองคา)
ทัง้ นี้ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
(*กรมสรรพากรอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายให้บุคคลธรรมดาในประเทศและต่างประเทศมีสทิ ธิเลือกถูกหักภาษี ณ ที ่
จ่ายจากกาไรจากการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D ทีม่ กี ารส่งมอบทองคา 15 % โดยไม่ตอ้ งนาไปรวม
คานวณภาษีปลายปี และยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สาหรับการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D ทีม่ กี ารส่งมอบ
ทองคา)
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