
1 

 

FAQ: TFEX Gold-D 
--------------------------------------------------------------------------- 

1. Gold–D คืออะไร 
Gold-D เป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองค าแท่งความบริสุทธิ ์99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซื้อขายกนัใน
ต่างประเทศ โดยเสนอราคาซือ้ขาย (quote) เป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) และก าหนดใหม้กีารช าระราคา
ดว้ยการรบัมอบ/สง่มอบทองค าจรงิ (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสญัญา  
 

โดยในระยะแรกของการเปิดซื้อขาย Gold-D นัน้ TFEX จะก าหนดให้ช าระราคาด้วยการส่งมอบ/รบัมอบทองค า 
(Physical Delivery) เมื่อหมดอายุสญัญา และในระยะถดัไป TFEX จะอนุญาตให ้Gold-D สามารถรบัมอบ/ส่งมอบ
ทองค าไดทุ้กวนั โดยจะประกาศใหท้ราบในรายละเอยีดต่อไป 

 
2. Gold–D ต่างจาก Gold Futures อย่างไร 
 สรุปความแตกต่างของ Gold–D และ Gold Futures ได ้ดงันี้ 

รายละเอียด Gold-D Gold Futures 

สนิคา้อา้งองิ ทองค าแทง่ความบรสิทุธิ ์99.99% ทองค าแทง่ความบรสิทุธิ ์96.50% 
ขนาดของสญัญา ทองค าน ้าหนกั 100 กรมั  

(3.2148 ทรอยออนซ ์หรอืประมาณ 6.5 
บาททองค า) 

ทองค าน ้าหนกั 10 บาท  (152.44 กรมั)  
หรอื ทองค าน ้าหนกั 50 บาท  

(762.20 กรมั) 
ราคาซือ้ขาย ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD)  

ต่อทองค าหนกั 1 ทรอยออนซ ์
บาท (THB)  

ต่อทองค าหนกั 1 บาททองค า 
สญัญาทีม่ใีหเ้ลอืกซือ้ขาย 1 ซรีีย่ ์ครบก าหนดในเดอืนสดุทา้ยของ

ไตรมาสทีใ่กลส้ดุจากปจัจุบนั 
3 ซรีีย่ ์ครบก าหนดอายใุนเดอืนคู่ 3 

ล าดบัใกลส้ดุจากปจัจุบนั 
การช าระราคาเมื่อสญัญาครบ
ก าหนดอาย ุ

สง่มอบทองค า 
(Physical Delivery) 

ช าระราคาเป็นเงนิสด  
(Cash Settlement) 

จ านวนทองค าขัน้ต ่าในการสง่
มอบทองค า 

1 กโิลกรมั  
(หรอื 10 สญัญา) 

- 
(ไม่สามารถสง่มอบทองจรงิได)้ 

ราคาทีใ่ชช้ าระราคาเมื่อสิน้สดุ
อาย ุ

ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (VWAP) 
ในช่วง 30 นาทสีดุทา้ย x (THB/USD) x 

3.2148 

LBMA Gold Price AM x 
(15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x 

(THB/USD) 
 
3. Gold–D ซ้ือขายเป็น USD แปลว่าต้องใช้เงิน USD ในการซ้ือขาย ใช่หรอืไม ่

แมว้่า การซือ้ขาย Gold–D จะก าหนดราคาเป็น USD เพื่อเพิม่ความสะดวกในการตดิตามราคาเทยีบกบัตลาดทองค าโลก 
แต่ในการวางหลกัประกนัและการช าระเงนิจากการปรบัสถานะทกุสิน้วนั (mark-to-market) นัน้ ยงัก าหนดเป็นเงนิบาท
เหมอืนสนิคา้อื่นๆ ใน TFEX  
 

4. อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้แปลงมลูค่า USD เป็น THB ของ Gold–D มาจากท่ีใด 
อตัราแลกเปลีย่นทีค่ านวณจากคา่เฉลีย่ของอตัราแลกเปลีย่นทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ค านวณและเผยแพรโ่ดย 
Thomson Reuters ทีป่ระกาศ ณ เวลา 15:30 น. ซึง่อตัราแลกเปลีย่นดงักล่าวเป็นอตัราเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคา
ทีใ่ชช้ าระราคาวนัสดุทา้ย (Final Settlement Price) ของ Gold Futures  
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5. หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบั Gold – D มีอะไรบ้าง 
ทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย Gold-D ตอ้งวางหลกัประกนัไวก้บับรษิทัสมาชกิ TFEX ทีเ่ปิดบญัชซีือ้ขาย ดงันี้ 
 หลกัประกนัขัน้ตน้ (Initial margin) 

เป็นเงนิประกนัทีผู่ล้งทุนตอ้งวางก่อนสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขาย ก าหนดเป็นอตัรา บาท/สญัญา ทีม่ลูคา่ประมาณ 3-5% 
ของมลูค่าสญัญา 

 หลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance margin) 
เป็นระดบัเงนิประกนัขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงไวใ้นการซือ้ขาย โดยหากหลกัประกนัของผูล้งทุนต ่ากว่าระดบันี้ ผูล้งทุนจะถูก
เรยีกวางเงนิหลกัประกนัเพิม่เตมิ 

 หลกัประกนัส าหรบัการสง่มอบ (Spot month margin) 
เป็นหลกัประกนัทีผู่ล้งทุนจะตอ้งวางก่อนสญัญาครบก าหนดอาย ุ10 วนัท าการ ซึง่ก าหนดเป็นอตัรา บาท/สญัญา ที่
มลูค่าประมาณ 10% ของมลูค่าสญัญา 

 
6. การรบัมอบ / ส่งมอบ ทองค าจริง เมื่อ Gold–D ครบก าหนดอาย ุต้องท าอย่างไรบ้าง 

Gold-D ก าหนดใหช้ าระราคาดว้ยการสง่มอบทองค าเมื่อครบอายุ ดงันัน้ หากผูล้งทุนมสีถานะถอืครองสญัญาจนหมดอายุ 
จะเขา้สูก่ระบวนการช าระราคา ดงันี้ 
 

วนัท่ี ผูซ้ื้อ ผูข้าย 
วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย 
(LTD) 

- เน่ืองจากจ านวนทองค าขัน้ต ่าในการสง่มอบ
ทองค าคอื 1  กก. หรอื 10 สญัญา ผูซ้ือ้
จะตอ้งมสีถานะซือ้สญัญา (Long) ไวค้รบ 10 
สญัญา หรอืเป็นจ านวนเท่าของ 10 สญัญา  

- ผูข้ายจะตอ้งมสีถานะขายสญัญา (Short) 
ไวค้รบ 10 สญัญา หรอืเป็นจ านวนเท่า
ของ 10 สญัญา 

- ผูข้ายจะตอ้งมทีองค าตามมาตรฐานที ่
TFEX/TCH ก าหนดในคลงัสนิคา้นิรภยั 
(Vault) ก่อนเวลา 16:00 น. 

LTD + 1 - วางค่าสนิคา้สว่นแรก Delivery Deposit ซึง่มี
มลูค่าประมาณ 3-5% ของมลูค่าสญัญา ทัง้นี้ 
บรษิทัสมาชกิอาจน าเงนิ Spot month 
margin ของผูล้งทุนทีไ่ดค้นื ณ วนั LTD มา
วางเป็นค่าสนิคา้ได ้

- แจง้รายละเอยีดการรบัมอบสนิคา้ (Delivery 
Instruction) ภายใน เวลา 19.00 น. 

- แจง้รายละเอยีดการ สง่มอบสนิคา้ 
(Delivery Instruction) ภายในเวลา 
19.00 น. 

LTD + 2 - จ่ายค่าสนิคา้ทีเ่หลอืเตม็จ านวน (Delivery 
amount)  

- ผูข้ายสง่มอบสนิคา้แก่ผูซ้ือ้ 
 

 

 หากผูล้งทุนมสีถานะของสญัญาไม่ครบหน่วยสง่มอบ (ไม่ครบ 10 สญัญา หรอืเป็นจ านวนเท่าของ 10 สญัญา) จะมี
ค่าปรบัตามที ่TCH ก าหนด (เบือ้งตน้ 3,000 บาทต่อบญัช)ี และอาจจะมคี่าชดเชยเพิม่เตมิ  

 หากผูล้งทุนทีม่สีถานะของสญัญาครบหน่วยสง่มอบ แต่ไม่ปฏบิตัติามกระบวนการรบัมอบ/สง่มอบ หรอืไมท่ าการรบั
มอบ/สง่มอบ จะมคี่าปรบัตามที ่TCH ก าหนด (เบือ้งตน้ก าหนด 5% ของมลูค่าสญัญา และเงนิชดเชยการผดินดั
ช าระตามทีต่กลงกนักบัคู่กรณี) 
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7. ทองค าท่ีส่งมอบ จะเป็นทองค าอะไรได้บา้ง 
ทองค าแทง่น ้าหนกั 1 กโิลกรมั (32.148 ทรอยออนซ)์ ความบรสิทุธิ ์99.99% ตามมาตรฐาน LBMA โดยมยีีห่อ้ตามที ่
TCH ก าหนด ดงันี้ 

- ARGOR-HERAEUS SA   - HERAEUS  
- METALOR    -  PAMP SA     
- RAND REFINERY   - THE PERTH MINT   
- VALCAMBI SA   - ยีห่อ้อื่นๆ อาจพจิารณาภายหลงั  

โดยทองค าทีม่าสง่มอบ อาจเกดิจากการรบัมอบทองค าใน Vault หรอืน าเขา้มาฝากผ่าน Delivery Agent กไ็ด ้
 

8. การรบัมอบ/ส่งมอบทองค า จะเกิดขึน้ท่ีใด 
การรบัมอบ/สง่มอบทองค า เกดิขึน้ ณ คลงัสนิคา้นิรภยั (Vault) ที ่TCH ก าหนด โดยอาจเกดิขึน้ในลกัษณะ ดงันี้ 
 สง่มอบทองค าระหว่างบญัชผีูซ้ื้อและผูข้าย ภายใน Vault 

ผูซ้ือ้สามารถเลอืกขอรบัมอบทองค าและเกบ็รกัษาไวใ้น Vault ของ TCH ได ้โดยแจง้ในรายละเอยีดการรบัมอบ
สนิคา้ (Delivery Instruction) ตามวธิกีารที ่TCH ก าหนด 

 สง่มอบทองค าและมกีารเบกิถอนทองค าออกจาก Vault 
ผูซ้ือ้สามารถเลอืกรบัมอบทองค า และน าออกจาก Vault ได ้หรอืผูข้ายทีม่ทีองค าตามมาตรฐานทีก่ าหนดอยูแ่ลว้ 
สามารถน าทองค าดงักล่าวฝากไวใ้น Vault เพื่อท าการสง่มอบต่อไปได ้โดยผูล้งทุนสามารถตดิต่อบรษิทัสมาชกิเพื่อ
ขอฝาก/เบกิถอนทอง ออกจาก Vault ตามวธิกีารที ่TCH ก าหนด คอื จะตอ้งด าเนินการผ่านตวัแทนของสมาชกิใน
การสง่มอบสนิคา้ Delivery Agent (DA) ซึง่เป็นบุคคลที ่TCH มอบหมายใหต้รวจสอบทอบค า กอ่นน าทองค าเขา้
ฝาก/เบกิถอนออกจาก Vault  

 
9. หากมีทองค าอยู่แล้ว สามารถน ามาส่งมอบได้หรอืไม ่

กรณีทีผู่ข้าย Gold-D มทีองค าตามมาตราฐานและยีห่อ้ที ่TCH ก าหนดอยู่แลว้ สามารถน าทองค าดงักล่าวมาใชใ้นการสง่
มอบได ้โดยผูข้ายจะตอ้งตดิต่อบรษิทัสมาชกิ เพื่อใหบ้รษิทัสมาชกิแจง้กบัตวัแทนของสมาชกิในการสง่มอบสนิคา้ 
Delivery Agent (DA) เพื่อตรวจรบัทองค าและน าเขา้เกบ็ไวก้บัคลงัสนิคา้นิรภยั (Vault) ของ TCH ต่อไป  
 

10. ทราบได้อย่างไรว่าทองค าท่ีได้รบั เป็นทองค าจริง 
ทองค าทุกแท่งทีเ่กบ็ในคลงัสนิคา้นิรภยั (Vault) ของ TCH จะตอ้งผ่านการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพของโดยตวัแทน
ของสมาชกิในการสง่มอบสนิคา้ Delivery Agent (DA) ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการตรวจสอบ
ทองค า  
 

ในกรณีทีผู่ล้งทุนไม่แน่ใจในคุณภาพของทองค าทีไ่ดร้บัมอบ ผูล้งทุนสามารถยื่นขอตรวจสอบคณุภาพก่อนลงนามรบัมอบ
ทองค าจาก Delivery Agent ได ้โดย TCH ไดแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบคุณภาพสนิคา้ (Surveyor) ทีม่คีวามช านาญในการ
ตรวจสอบทองค าเป็นผูน้ าทองค าดงักล่าวไปตรวจสอบอย่างละเอยีด อย่างไรกด็ ีในการตรวจสอบดงักล่าว จะท าให้
รปูทรงของทองค าเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ ทองค าดงักล่าวจะไม่สามารถน ากลบัมาสูใ่นคลงัสนิคา้นิรภยั (Vault) ของ TCH 
ไดอ้กีต่อไป  
 

กรณีทีต่รวจสอบแลว้พบว่าทองค าดงักล่าวไม่ไดม้าตรฐานตามทีก่ าหนด จะมกีารด าเนินการกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ขณะที่
ผูซ้ือ้จะไดร้บัทองค าแทง่ใหมท่ีผ่า่นการตรวจสอบมาตรฐานมาทดแทน ส าหรบักรณีทีต่รวจสอบแลว้พบว่าทองค าดงักล่าว
มมีาตรฐานตามทีก่ าหนด ผูซ้ือ้ซึง่เป็นผูร้อ้งขอตรวจสอบจะตอ้งรบัมอบทองค าดงักล่าวและจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายและค่าความเสยีหายในการตรวจสอบทีเ่กดิขึน้ 
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11. ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบทองค าเมื่อ Gold – D ครบก าหนดอายุ มีอะไรบา้ง 

ค่าใช้จ่าย 
กรณีรบัมอบ / ส่งมอบ  

แล้วเกบ็รกัษาทองใน Vault 
กรณีรบัมอบ / ส่งมอบ  

โดยการฝาก / เบิกทองจาก Vault 
ค่าธรรมเนียมการสง่มอบ 
(Delivery Fee) 

25 บาทต่อทองค า 1 ก.ก. 

ค่านายหน้าการสง่มอบ 
(Delivery Commission) 

ตามทีบ่รษิทัสมาชกิก าหนด 
(ประมาณ 180 – 450 บาทต่อทองค า 1 กก.) 

ค่าน าทองค าเขา้ Vault - 100 บาทต่อรายการ 
ค่าน าทองค าออกจาก Vault - 200 บาทต่อรายการ 
ค่าเกบ็รกัษาทองค าใน Vault 1 บาทต่อทองค า 1 กก. ต่อวนั 
ค่า Delivery Agent (DA) - ตามที ่DA ก าหนด (ประมาณ 1,000 

บาทต่อทองค า 1 กก.) 
รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 205 – 475 บาท  

ต่อทองค า 1 กก. 
ประมาณ 1,305 – 1,675 บาท  

ต่อทองค า 1 กก. 
 

12. ภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือขาย Gold–D ใน TFEX  
12.1 การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า:  
 ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีส าหรบับคุคลธรรมดาในประเทศ เช่นเดยีวกบัสนิคา้อื่นๆ ใน TFEX 

12.2   การส่งมอบทองค า อนัเน่ืองมาจากภาระผกูพนัตามสญัญา:  
มภีาระภาษตีามกรอบภาษใีนปจัจุบนั* ดงันี้ 
- Capital Gain Tax: เฉพาะผูข้าย เสยีภาษกี าไรจากการขายและสง่มอบทองค า โดยบุคคลธรรมดาในประเทศจะ

ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษเีงนิได ้และน าไปรวมค านวณภาษปีลายปี 
- Value Added Tax (VAT): เสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ของมลูค่าทองค า (กรณีไม่ไดจ้บัคู่สง่มอบกบับุคคลทีไ่ดร้บั

ยกเวน้ VATจากการซือ้ขายทองค า) 
ทัง้นี้ สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.th 

(*กรมสรรพากรอยู่ระหว่างแกไ้ขกฎหมายใหบุ้คคลธรรมดาในประเทศและต่างประเทศมสีทิธเิลอืกถูกหกัภาษ ีณ ที ่
จ่ายจากก าไรจากการขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D ทีม่กีารสง่มอบทองค า 15 % โดยไม่ตอ้งน าไปรวม
ค านวณภาษปีลายปี และยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D ทีม่กีารสง่มอบ
ทองค า)  

 

http://www.rd.go.th/

