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บทสรุปกำรวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2556 บวกต่อเนื่องจากเดือนสิ งหาคม โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคา (Gold Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 591 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผูล้ งทุนทองคา 495 ตัวอย่าง และผูค้ า้
ทองคา 96 ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 63.99 จุด เพิม่ ขึ้นจากเดือนสิ งหาคม 10.64 จุด หรื อ 19.94% สะท้อนทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มตัวอย่างที่
มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศ หลังจากราคาทองคาฟื้ นตัว 2 เดือนติดต่อกัน โดยเมื่อแยกกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคาพบว่า
ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาของกลุ่มนักลงทุนมีมากกว่ากลุม่ ผูค้ า้ แต่ท้ งั สองกลุ่มค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุดซึ่งสะท้อนมุมมอง
เชิงบวก ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาของกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 65.80 จุดและ 51.84 จุดตามลาดับ โดยปัจจัย
สาคัญที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบราคาระหว่างเดือนคือค่าเงินบาท

ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

และการชะลอ

มาตรการสภาพคล่องหรื อ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนสะท้อนมุมมองเชิงบวกเช่นกัน โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 67.08 จุด
เพิม่ ขึ้นจากเดือนสิ งหาคม 11.34 จุด หรื อ 20.34% สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีทศั นคติในเชิงบวกกับราคาทองคาในระยะกลาง
ซึ่งดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยดัชนีแยกตามกลุม่ ตัวอย่างอยู่
ที่ระดับ 68.20 และ 60.16 จุด ตามลาดับ ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า
คล้ายคลึงกับช่วงหนึ่งเดือนคือ ค่าเงินบาท ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรื อ QE ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 32.60% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
จะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 36.15% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 31.25% ไม่แน่ใจ
ว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ ลักษณะพฤติกรรมยังกระจายตัวทาให้เชื่อว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการลงทุนในทองคายังไม่มาก
นักแม้จะมองแนวโน้มราคาทองคาฟื้ นตัวต่อก็ตาม
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีต่อราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกันยายน 2556 ยังเป็ นเชิงบวกต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคามากกว่าเดือนก่อน

แต่กลุ่มผูค้ า้ เชื่อว่าฟื้ นตัว

เล็กน้อยโดยค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อย ขณะที่พฤติกรรมในการซื้อทองยังกระจายตัวสะท้อนเสน่ห์การลงทุนทอง
ยังไม่กลับมา ขณะระยะสามเดือนยังมองบวกโดยมีปัจจัยค่าเงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และประเด็นการชะลอ QE
เป็ นผลกระทบสาคัญต่อราคาทองคาทั้งในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้า
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกันยายน 2556 กลับมามองทองบวกต่อ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา
จานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกันยายนน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิม่ ขึ้นสูงกว่าราคาทองคาในเดือน
สิ งหาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนจานวน 7 จาก 11 ตัวอย่างหรื อ
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มากกว่ากึ่งหนึ่ง คาดว่าจะปรับตัวลดลง 1 ตัวอย่างและอีก 3 ตัวอย่างคาดว่าราคาโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับเดือนสิ งหาคม สาหรับ
ราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,420-1,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่น
บริ เวณ 1,461-1,480 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุ ดให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,380 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์
โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,300-1,340 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 21,500-23,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 22,001-22,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นการชะลอมาตรการ QE ความผันผวน
ของค่าเงินบาท ความตึงเครี ยดระหว่างชาติตะวันตกกับซีเรี ย เศรษฐกิจยุโรปและการซื้อขายเก็งกาไรเป็ นประเด็นสาคัญที่กระทบ
ต่อราคาทองคาในเดือนกันยายน
การวิจยั เรื่ องการช่างทองไทยและแนวทางในการพัฒนาช่างทองพบว่าอุตสาหกรรมทองคาในประเทศมีปัญหาด้าน
ปริ มาณช่างทอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูค้ า้ ทองคารายใหญ่ร้อยละ 67 ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าช่างทองมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน ร้อยละ 22 เชื่อว่าจานวนช่างทองมีความพอเพียงต่อความต้องการและร้อยละ 11 ไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรื อไม่ แต่
เห็นสอดคล้องกันว่าทองคารู ปพรรณที่มีขนาดเล็กมีการขาดแคลนมากที่สุดโดยร้อยละ 81.8 พบการขาดแคลนทองคาขนาด 1-2
สลึง โดยพบว่าในช่วงกว่า 4 ปี ที่ผา่ นมาจานวนช่างทองอาจจะลดจานวนลงกว่าร้อยละ 45 ของจานวนที่มีอยูเ่ ดิม และพบปัญหา
หลัก 3 ประการคือ 1) ปัญหาด้านอุปสงค์ในช่วงที่ราคาทองคาปรับตัวขึ้นสูง 2) ปัญหาด้านข้อจากัดในวิชาชีพ เช่น ระยะเวลาใน
การพัฒนา อัตราค่าแรงเดิม 3) ปัญหาด้านการทดแทนของเครื่ องจักร โดยร้อยละ 89 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าประเทศไทยควรจัด
ให้มีการพัฒนาช่างทองอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทองคาในประเทศ สร้างอาชีพและแรงงานอาชีพ รวมถึง
พัฒนาทองไทยตอบรับต่อการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งพบว่าประเทศเพือ่ นบ้านอย่าง พม่า ลาวและกัมพูชา นิยม
ทองรู ปพรรณของไทย
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน สิ งหำคม 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวขึ้นระหว่างเดือน
สิ งหาคม 2556 ประมาณ 1,450 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ระดับราคา 19,800 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 21,250 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
สิ งหาคม 2556 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.32
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 30 สิงหำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

22,500.00
22,000.00
21,500.00
21,000.00
20,500.00
20,000.00
19,500.00
19,000.00
18,500.00
18,000.00

ราคาทองคาในประเทศช่วงเดือนสิ งหาคม 2556 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา โดยปัจจัยการชะลอ
มาตการสภาพคล่อง (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ขาดความชัดเจนทาให้มีแรงซื้อกลับประกอบกับประเด็นความตึงเครี ยด
ในอียปิ ต์จากการประท้วงรัฐบาลชัว่ คราวและซีเรี ยหลังมีการใช้อาวุธเคมีกบั ประชาชนและทาให้มีผเู ้ สี ยชีวติ จานวนมากจนทาให้
ชาติตะวันตกที่นาโดยสหรัฐฯ ฝรั่งเศสและอังกฤษขูจ่ ะใช้กาลังเข้าโจมตีรัฐบาลซีเรี ย จากประเด็นดังกล่าวทาให้มีความต้องการ
สิ นทรัพย์ปลอดภัยและสิ นทรัพย์ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อเพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาทองคา ด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าระหว่างเดือน
ตามเงินทุนไหลออก ทาให้โดยรวมราคาทองคาระหว่างเดือนได้รับแรงหนุนทั้งจากการเพิม่ ขึ้นของราคาทองคาในตลาดโลกและ
การอ่อนค่าของค่าเงินบาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 30 สิงหำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

1,450.00
1,430.00
1,410.00
1,390.00
1,370.00
1,350.00
1,330.00
1,310.00
1,290.00
1,270.00
1,250.00

ราคาทองคาในตลาดโลกระหว่างเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมาอ่อนตัวช่วงแรกหลังจากปรับตัวเพิม่ ขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่
ได้รับแรงหนุนจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เริ่ มชะลอตัวสะท้อนผ่านการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่ มชะลอตัวลง
ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พงุ่ สูงขึ้นกดดันอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ขณะที่ความวิตกเรื่ องความรุ นแรงในอียปิ ต์
จากการประท้วงของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมที่สนับสนุนอดีตผูน้ าซึ่ งนาไปสู่การใช้ความรุ นแรงสลายการชุมนุมซึ่งทาให้ราคา
น้ ามันดิบทรงตัวเหนือ 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (น้ ามัน WTI) ในช่วงกลางเดือนความตึงเครี ยดในตะวันออกกลางปะทุ
อีกครั้งหลังมีการใช้อาวุธเคมีกบั ประชาชนชาวซีเรี ยและทาให้ปัญหานี้ลุกลามจนอาจจะกลายเป็ นสงคราม
จากการที่ชาติ
ตะวันตกที่นาโดยสหรัฐฯ ขูจ่ ะใช้กาลังโจมตีซีเรี ยเพื่อเป็ นการตักเตือนแม้จะได้รับเสี ยงคัดค้านจากรัสเซีย เหตุการนี้ทาให้ราคา
น้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นและทาให้ความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ในช่วงปลายเดือนราคาทองคาจะพักตัว
ลงบ้างหลังรัฐสภาอังกฤษไม่อนุมตั ิให้เข้าร่ วมการโจมตีซีเรี ยซึ่งทาให้พนั ธมิตรของสหรัฐฯ ลดลงไปและท้ายสุดประธานาธิบดี
โอบามาได้นาเรื่ องการโจมตีซีเรี ยเข้าสภาคองเกรสเช่นกันทาให้เกิดแรงขายระยะสั้น ขณะที่กองทุน SPDR ลดการถือครอง
ทองคาระหว่างเดือน 6.32 ตัน จากระดับ 927.35 ตันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็ น 921.03 ตันในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 30 สิงหำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

32.4
32.2
32
31.8
31.6
31.4
31.2
31

ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าอย่างมากระหว่างเดือนตาม fund flow ที่ไหลออกโดยได้รับแรงกดดันทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในได้รับแรงกดดันจากประเด็นทางการเมือง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจหลังจาก GDP
ชะลอตัวลง 2 ไตรมาสติดต่อกันทาให้ในทางเทคนิคเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ด้านปัจจัยภายนอกประเทศการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นทาให้เงินทุนไหลกลับสหรัฐฯ

โดยเงินไหลออกจากตลาด

พันธบัตรประมาณ 44,740.58 ล้านบาทจากเดือนกรกฎาคมเงินทุนต่างชาติซ้ือประมาณ 41,297 ล้านบาท ขณะตลาดหุน้ มีเงินทุน
ไหลออกถึง 39,939.07 ล้านบาท จากเดือนกรกฎาคมเงินทุนไหลเข้าเล็กน้อย 498 ล้านบาททาให้ตลาดหุน้ ไทยร่ วงลงกว่า 128 จุด
ระหว่างเดือน โดยค่าเงินบาทเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 31.35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและปรับตัว
อ่อนค่ามาใกล้ระดับ 32.15 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนสิ งหาคม ทาจุดสูงสุดใกล้ 32.30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
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ช่ ำงทองไทยและแนวทำงในกำรพัฒนำช่ ำงทอง
ช่ ำงทองไทยเพียงพอหรือไม่ ?
จากการสารวจพบว่าปั จจุบนั อุตสาหกรรมค้าทองคาประสบปัญหาขาดแคลนช่างทองรู ปพรรณ แม้จะเป็ นเพียงปัญหา
ขาดแคลนเป็ นบางช่วงที่มีความต้องการซื้อทองคารู ปพรรณจานวนมาก แต่พบว่าความคิดเห็นของผูค้ า้ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมี
การพัฒนาจานวนและฝี มือช่างทองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทองคาในประเทศรวมถึงการขยายสู่การเปิ ด AEC ในช่วงปี พ.ศ.
2558
แผนภาพแสดงสัดส่วนความคิดเห็นที่มีต่อความพอเพียงของจานวนช่างทอง
จากกลุม่ ตัวอย่างร้านทองพบว่าร้อยละ 67 คิดว่า
ไม่ แน่ ใจ
11%

เพียงพอ
22%

จานวนช่างทองที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในอุตสาหกรรมและเชื่อว่าควรจะต้องมีการ
พัฒนาช่างทองเพื่อตอบสนองความต้องการใน
อนาคต นอกจากนี้ยงั เชื่อว่าอาชีพช่างทองจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ตลาดแรงงานในประเทศ

ไม่ พอเพียง
67%

โดยร้อย

ละ 22 คิดว่าจานวนช่างทองในปัจจุบนั เพียงพอต่อ
ความต้องการอยูแ่ ล้วและร้อยละ 11 ไม่แน่ใจ โดยให้
ความเห็นว่าขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของราคาทองคา

โดยเมื่อสารวจถึงขนาดทองคารู ปพรรณที่ขาดแคลนมากที่สุดพบว่าทองคาขนาด 1-2 สลึงมีปัญหาการคลาดแคลนมาก
ที่สุดประมาณร้อยละ 81.80 ขณะที่ทองคารู ปพรรณขนาด 1-2 บาท รองลงมาร้อยละ 54.55 โดยการขาดแคลนทองรู ปพรรณไม่
พบในทองคาที่มีน้ าหนักสูงอย่าง 5 และ 10 บาท
เหตุผลที่ทาให้ช่างทองขาดแคลนพบว่าเกิดจากปัญหา 3 ส่วนด้วยกัน
1.

ปัญหาด้านอุปสงค์ ความต้องการทองคาที่ลดลงในช่วงปี 2553-2555 พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวราคาทองคาในประเทศ

มีการปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ผบู ้ ริ โภคซื้อทองคารู ปพรรณลดลงและหันไปซื้อทองคาแท่งเพือ่ การลงทุนแทน ช่างทอง
จึงมีงานลดลงและจาเป็ นต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น จากการสารวจพบว่าในช่วงก่อนปี 2552 ช่างทองในประเทศอาจจะมีถึง
2-3 หมื่นคน แต่ปัจจุบนั เชื่อว่าจานวนช่างทองลดลงกว่าร้อยละ 45
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2.

ปัญหาด้านข้อจากัดในวิชาชีพ อัตราค่าแรงช่างทองยังไม่จูงใจและใช้เวลาในการพัฒนาทักษะฝี มือสูง โดยการพัฒนา

ช่างทองจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึ กฝนประมาณ 1-2 ปี และมีตน้ ทุนในการเรี ยนรู ้สูงซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวช่างทองจะมี
รายได้คอ่ นข้างต่า ขณะที่รายได้ตอ่ เดือนในอดีตอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมากนักจากค่าเฉลี่ยที่มีการสารวจโดยศูนย์วิจยั ทองคาพบว่า
อยูป่ ระมาณ 10,700 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาชีพอื่นซึ่งเป็ นแรงงานมีฝีมือยังถือว่ายังไม่สูงมากนัก
3.

ปัญหาด้านการทดแทนของเครื่ องจักร โดยปัจจุบนั มีการใช้เครื่ องจักรในการผลิตมากขึ้นทาให้ความต้องการแรงงาน

ช่างทองลดลง อย่างไรก็ดีการทดแทนของเครื่ องจักรยังอยูใ่ นกรอบที่จากัดเนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็ นงานมือจึงยังจาเป็ นต้องมี
การใช้แรงงานคนเป็ นสาคัญ
ควรมีกำรพัฒนำช่ ำงทองไทยหรือไม่ ?
จากการสารวจกลุ่มผูค้ า้ ทองคาถึงความจาเป็ นในการพัฒนา
ไม่แน่ใจ
ช่างทองพบว่าร้อยละ 88.89 คิดว่าควรจะมีการพัฒนาช่างทอง ร้อยละ
11%
11.11 ไม่แน่ใจว่าควรจะมีการพัฒนาหรื อไม่ โดยไม่มีผคู ้ า้ เห็นว่าไม่
ควรพัฒนาช่างทอง โดยเหตุผลที่กลุ่มผูค้ า้ ทองเห็นว่าควรจะมีการพัฒนา
ช่างทองพบว่าแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประการแรกเพือ่ ตอบสนองต่อความ
ควร
ต้องการทองคารู ปพรรณในอนาคต ประการที่สองเพือ่ สอดรับต่อการ
89%
รวมเป็ นประชาคมอาเซียน ที่พบว่ากลุม่ ชาติประเทศในอาเซียนมีความ
นิยมทองคารู ปพรรณของไทย อย่างประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา เป็ นต้น ดังนั้นการพัฒนาช่างฝี มือทองก็อาจจะ
เป็ นโอกาสที่ดีต่อการค้าขายระหว่างประเทศและเป็ นการพัฒนาแรงงานไทยให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
แนวทำงในกำรพัฒนำช่ ำงทองรู ปพรรณ
แนวทางที่นาเสนอในการพัฒนาช่างทองไทย เนื่องจากการฝึ กช่างทองจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและต้องใช้
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นการจะพัฒนาช่างทองให้เป็ นรู ปแบบเพื่อใช้ช่างทองมีท้ งั ความรู ้และประสบการให้พร้อมในการ
ประกอบอาชีพจึงควรจะจัดตั้งโรงเรี ยนหรื อสถาบันฝึ กอาชีพ โดยจัดให้เป็ นการเรี ยนรู ้เรื่ องของการทาทองโดยเฉพาะคล้าย
โรงเรี ยนช่างทอง แต่สิ่งที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนควบคูไ่ ปกับการพัฒนาช่างทองคือโอกาสในวิชาชีพรวมถึงอัตราค่าแรงช่างทอง
เพื่อที่จะจูงใจในการประกอบวิชาชีพและไม่ให้เกิดการเปลี่ยนวิชาชีพจากปัญหาค่าแรง

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 56

1 เดือน (ส.ค.)
53.35
52.78
57.36

1 เดือน (ก.ย.)
63.99
65.80
51.84

3 เดือน (ส.ค.) 3 เดือน (ก.ย.)
55.74
67.08
55.81
68.20
55.30
60.16

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2556 อยูท่ ี่ระดับ 63.99 จุด ปรับเพิม่ ขึ้นจากดัชนีในเดือนสิ งหาคม
10.64 จุด หรื อร้อยละ 19.94 สะท้อนทัศนคติในเชิงบวกต่อราคาทองคาระหว่างเดือนหลังจากที่ราคาทองคาฟื้ นตัวต่อเนื่องหรื อ
เชื่อว่าราคาทองคาเฉลี่ยระหว่างเดือนจะปรับตัวขึ้นจากเดือนสิ งหาคม ขณะเมื่อแยกตามกลุ่มดัชนีพบว่าค่าความเชื่อมัน่ ของกลุ่มผู ้
ลงทุนสูงกว่ากลุ่มผูค้ า้ โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 65.80 จุด เพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อน 13.02 จุด
หรื อร้อยละ 24.67 แต่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาอยูท่ ี่ระดับ 51.84 จุด ลดลง 5.52 จุด หรื อร้อยละ 9.62
หมายความว่าในกลุ่มผูค้ า้ มีระดับความเชื่อมัน่ ลดลงแม้จะยังเป็ นเชิงบวก

ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้วา่ การเพิม่ ขึ้นของราคาทองคา

ในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมาทาให้กลุม่ ผูค้ า้ ที่มีความใช้ชิดกับราคาเชื่อว่ากรอบการเพิม่ ขึ้นในเดือนนี้จะเริ่ มจากัดมากขึ้น แต่สาหรับ
กลุ่มผูล้ งทุนการเพิ่มขึ้นของราคากลับทาให้ระดับความเชื่อมัน่ สูงขึ้น
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 67.08 จุด เพิม่ ขึ้นจากเดือนสิงหาคม
11.34 จุด หรื อ 20.34% โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงระยะ 3 เดือน สะท้อนทัศนคติในทิศทางเดียวกับดัชนีความ
เชื่อมัน่ ราคาทองคาเดือนกันยายนราคาที่ฟ้ื นตัวทาให้มมุ มองต่อราคาทองคาในระยะกลางกลับมาเป็ นเชิงบวกติดต่อกันเป็ นเดือน
ที่สองหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าทัศนคติที่มีตอ่ ราคาทองคาในระยะยาวอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดหรื อมีมมุ มองเชิงลบ เมื่อแยกตาม
กลุ่มผูล้ งทุนและผูค้ า้ พบว่า ทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุม่ ผูค้ า้ ค่อนข้างมีมมุ มองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดย
ค่าดัชนีของกลุ่มผูล้ งทุนมีคา่ สูงกว่ากลุ่มผูค้ า้ เช่นเดิมแต่ท้งั สองกลุม่ มีระดับความเชื่อมัน่ สูงกว่าการจัดทาในเดือนสิงหาคม โดย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะ 3 เดือนของกลุ่มผูล้ งทุนเพิ่มขึ้น 12.39 จุด หรื อร้อยละ 22.20 ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคาในระยะ 3 เดือนของกลุ่มผูค้ า้ เพิม่ ขึ้น 4.86 จุด หรื อร้อยละ 8.79
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิ งหาคมโดยเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็ นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า การเพิม่ ขึ้นของราคาทองในช่วง
2 เดือนที่ผา่ นมาทาให้กลุม่ ตัวอย่างเริ่ มกลับมามีทศั นคติในเชิงบวกแต่กลุ่มผูค้ า้ มีความกังวลต่อการเพิม่ ขึ้นของราคามากกว่าทา
ให้คา่ ดัชนีในเดือนกันยายนปรับลดลงจากเดือนก่อนแต่ยงั อยูใ่ นระดับที่สูงกว่า 50 จุด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 10

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคากับค่ าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Gold Price Sentiment Index (3M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคมกับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคาทองคา
แท่งของสมาคมค้าทองคาพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน

กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิงหาคมมีคา่ สูงกว่า

ระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นกว่าระดับเดิมในเดือน
กรกฎาคม โดยราคาเฉลี่ยทองคาแท่งปรับเพิ่มขึ้นถึง 1,262.77 บาทต่อทองคาน้ าหนักหนึ่งบาททองคา (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคาและดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (1 เดือน) ในช่วง 4 เดือนที่ผา่ นมาจะเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ต่อเนื่อง

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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37.28%
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40.07%

ความต้องการทองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

การชะลอ QE

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินบาทหลังจากที่ออ่ นตัวลงอย่างมาก 4 เดือนติดต่อกัน โดยเฉพาะในเดือนที่ผา่ นมาที่
อ่อนค่าจากเงินทุนไหลออก โดยกลุม่ ตัวอย่างให้ความสาคัญกับค่าเงินบาทร้อยละ 50.42 ของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่รองลงมาคือ
ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ร้อยละ 47.04 และประเด็นการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรื อ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ร้อยละ 38.75 ลดลงจากการสารวจครั้งก่อน
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าสอดคล้องกันกับปัจจัยที่เชื่อว่ากระทบ
ในช่วง 1 เดือน โดยมีประเด็นค่าเงินบาทที่มีการให้ความสาคัญมากที่สุดร้อยละ 48.61 ของกลุ่มตัวอย่าง การเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ร้อยละ 47.56 ของกลุ่มตัวอย่างและการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรื อ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
เป็ นอันดับที่ 3 ร้อยละ 40.07
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกันยำยน 2556

ไม่ แน่ ใจ
31.25%

ไม่ ซื้อ
36.15%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
32.60%

จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 591 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 495
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 96 ตัวอย่าง พบว่า 32.60% ของกลุ่มตัวอย่าง
คิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 36.15% คาดว่า
จะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 31.25% ยังไม่
แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็นว่า
ลักษณะของพฤติกรรมต่อการซื้อทองยังคงกระจายตัว โดยมีสดั ส่วน
ของผูท้ ี่ตอ้ งการจะซื้อและคาดว่าจะยังไม่ซ้ือเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อน

Page 12

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง เพือ่ สอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกันยายน 2556 รวมถึงปัจจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกันยายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300 – 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,380 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,300-1,340 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,420-1,500 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,461-1,480 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,000 – 23,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-21,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 21,500-23,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 22,001-22,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกันยายน 2556
1. การชะลอมาตรการ QE กลุ่มผูค้ า้ มีความกังวลมากขึ้นกับการชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ
มากขึ้น เนื่องจากจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรื อ FOMC ของสหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 17-18 เดือนนี้ ซึ่งที่
ผ่านมามีการคาดการกันมากว่าอาจจะมีการปรับลดขนาดของการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE 3-4 ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งถ้ามี
การปรับลดจริ งอาจจะทาให้ราคาทองคาได้รับแรงกดดันจากแรงขายจากความวิตกต่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อย่างไรก็ดีมีผคู ้ า้ หลายท่านที่เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะยังไม่ชะลอมาตรการในการ
ประชุมครั้งนี้แต่อาจจะพิจารณาปรับลดในการประชุมอีก 2 ครั้งที่เหลือของปี เนื่องจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร
ประกอบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวขึ้นเร็ วจนเกินไปทาให้อาจจะเป็ นปัญหาตามมาในอนาคตได้

นอกจากนี้

ความวิตกเรื่ องการใช้กาลังตอบโต้ซีเรี ยอาจจะเป็ นเงื่อนไขหนึ่ง
2. ค่าเงินบาท ประเด็นค่าเงินบาทยังเป็ นประเด็นสาคัญที่ผคู ้ า้ ให้ความสาคัญ เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมามีความผันผวน
อย่างมากประกอบกับการไหลออกของเงินทุนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมาทาให้แนวโน้มค่าเงินอาจจะยังมีโอกาสอ่อนค่าต่อ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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แต่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผูค้ า้ ทองเชื่อว่าค่าเงินบาทจะเป็ นปัจจัยที่คาดการณ์ได้ยากและ

ซึ่งจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศ

เตือนให้ระมัดระวังโดยพิจารณาแนวโน้มค่าเงินบาทประกอบการลงทุนด้วยเสมอ
3. การตอบโต้ซีเรี ย ประเด็นการตอบโต้ซีเรี ยที่นาโดยสหรัฐฯแม้จะผ่อนคลายลงในระยะสั้นจากการที่ประธานาธิบดี
โอบามาส่งการตัดสิ นใจให้สภาคองเกรสโดยยืดระยะเวลาการตัดสิ นใจไปถึงช่วงวันที่ 9 กันยายน แต่ยงั ถือว่าความเสี่ ยงจาก
ประเด็นซีเรี ยยังน่าจะกระทบต่อราคาทองคาในเดือนนี้โดยเฉพาะผลกระทบผ่านราคาน้ ามันดิบที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถ้าเกิด
การปะทะระหว่างสหรัฐฯและซีเรี ย
4. เศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินยุโรปประกอบกับการเลือกตั้ง
ของเยอรมนีทาให้ตอ้ งติดตามภูมิภาคยุโรปมากขึ้น
5. การซื้อขายเก็งกาไร
ราคาในเดือนกันยายนยังมีอยู่

ตลาดทองคาในช่วงนี้ยงั มีแรงซื้อขายทากาไรให้เห็นอย่างต่อเนื่องทาให้ความผันผวนของ
และผูค้ า้ บางท่านให้ความเห็นว่าราคาทองคาในเดือนกันยายนที่ผา่ นมามักจะมีความผันผวน

ค่อนข้างมากทาให้นกั ลงทุนต้องให้ความระมัดระวัง
ข้อเสนอแนะจากผูค้ า้ ทองคา
1. ระยะนี้ควรเน้นการลงทุนในทองคาระยะสั้น ให้ลงทุนแบบทยอยซื้อและทยอยขายเมื่อมีกาไร
2. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะปัจจุบนั มีประเด็นเสี่ ยงที่จะกระทบราคาทองคาค่อนข้างมาก
3. สาหรับนักลงทุนระยะยาวควรจะทาการป้ องกันความเสี่ ยง (hedge position) ไว้บา้ งเนื่องจากในระยะยาว
ทองคายังไม่จบแนวโน้มขาลง
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนสิ งหาคม
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

7
3
1

โดยสรุ ปกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้ อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จานวน 7 ตัวอย่าง คาดราคาทองคาในประเทศในเดือนกันยายนจะปรับตัวลดลงจานวน 1 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาใน
ประเทศในเดือนกันยายนจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนสิงหาคมจานวน 3 ตัวอย่าง จะเห็นว่ากลุม่ ผูค้ า้ ส่วนใหญ่เชื่อว่าราคา
ทองคายังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อในเดือนกันยายนนี้

และถือเป็ นการปรับมุมมองจากเดือนก่อนที่ส่วนใหญ่มองราคาทรงตัว

สลับอ่อนตัวลงระหว่างเดือน โดยมีการให้เหตุผลว่าในช่วงที่ผา่ นมาปั จจัยพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นโดยเฉพาะมีปัจจัยที่
สนับสนุนราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยและแรงซื้อเก็งกาไรเพิม่ มากขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณบุณเลิศ สิ ริภทั รวณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด

4. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

7. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

8. คุณวิชยั แสงเจริ ญตระกูล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณธีรเดช สินธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

11. คุณเอเกต ตัณฑชน

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
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รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจยั ทองคา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื้อหาในรายงานจัดทาขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ การชี้นาให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาราคาแต่ประการใด การจัดทารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุม่ ตัวอย่างที่ศูนย์วิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจยั
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
Facebook :
ศูนย์วิจยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
คุณ ด.ร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com
คุณภัทริ กา สมคะเน ประสานงานสื่ อมวลชน
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจยั

สมาคมค้าทองคา
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็ งเฮงพาณิ ชย์
บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูยฮู่ วด จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูช้ งั ฮวด (2498) จากัด
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั ทองภัทร โกลด์ แอนด์ ซิ ลเวอร์ จากัด
บริ ษทั ซิ นคีเชียงค้าส่ ง จากัด
บริ ษทั ห้องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
ห้างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9
บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
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บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
บริ ษทั ห้างทองซิ นเจี้ยเชียง จากัด
บริ ษทั หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จากัด
บริ ษทั ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ ป จากัด
ห้างทองโต๊ะกังเฮงกี่
ห้างทองนาโชค 1997 (บางกระดี่)
ห้างทอง ตั้งเชียงเฮง
ห้างเพชรทองศรี โต๊ะกัง
ร้านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสี มา
ร้านทองทรัพย์สุพรรณ
ห้างทองย่งเชียงล้ง
ห้างทองจงเจริ ญเยาวราช
บริ ษทั จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้างทองเองเกียงฮึ้ง
ห้างทองอึ้งเตียงกี่
ห้างทองศรี เมืองวัฒนา
ห้างทองแม่มาลี
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
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