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บทสรุปการวิจัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนเมษายน 2558 อยูใ่นระดบั 49.93 จุด เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากการจดัท าในเดือน

มีนาคม 2558 โดยปรับตวัเพ่ิมข้ึน 4.37 จุด แต่ยงัอยูต่  ่ากวา่ระดบั 50 จุด สะทอ้นมุมมองท่ียงัไม่แน่ใจต่อการฟ้ืนตวัของราคา

ทองค าในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ดีถา้มองมุมมองผูค้า้ในเดือนเมษายนกลบัมามีมุมมองค่อนขา้งบวกเน่ืองจากดชันีแยกกลุ่มผูค้า้

ปรับข้ึนกวา่ 30% ดา้นปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค าในประเทศมีการแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการแขง็ค่าของค่าเงินบาท

เป็นปัจจยัส าคญั ส่วนราคาน ้ ามนัดิบและการเก็งก าไรหลงัราคาร่วงหนกัในเดือนมีนาคมเป็นปัจจยัหนุน 

ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในระยะสามเดือนลดลง 1.06 จุด อยูท่ี่ระดบั 48.78 จุด ค่าดชันียงัอยูต่  ่ากวา่ระดบั 50 

จุดเช่นกนั และยงัสะทอ้นมุมมองเชิงลบในระยะสามเดือนสอดคลอ้งกบัความกงัวลเร่ืองการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ 

 จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ พบวา่ 44.36% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือ

ทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 34.44% คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 21.21% ไม่แน่ใจวา่จะ

ซ้ือทองค าหรือไม่ จะเห็นไดว้า่ในเดือนเมษายนยงัมีสดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือทองค าค่อนขา้งสูงอยา่งชดัเจนหลงัจากราคา

ทองค าปรับตวัลดลงในช่วงเดือนมีนาคมหรืออาจจะสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ราคาอาจจะมีการฟ้ืนตวัลงหลงัอ่อนตวัเดือน

ก่อน 

 โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่ราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนเมษายน 2558 มองวา่อาจจะมีการฟ้ืนตวัแต่

อาจจะฟ้ืนตวัไม่มากนกัตามค่าดชันีท่ียงัคงอยูใ่กลร้ะดบั 50 จุด ขณะท่ีปัจจยัลบนอ้ยลงหลงั FED ยงัไม่พิจารณาการข้ึนดอกเบ้ีย

เร็ว ๆ น้ี ทิศทางค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระทบต่อราคาทองค าในประเทศ 

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองค าประจ าเดือนเมษายน 2558 กลุ่มผูค้า้รายใหญ่มีมุมมองราคาทองค าระหวา่งเดือน

เพ่ิมข้ึนหรือใกลเ้คียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขาย

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค าจ านวน 7 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนเมษายนจะปรับตวั

เพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ตวัอยา่ง คาดวา่จะใกลเ้คียงกนัเดือนมีนาคม 3 ตวัอยา่งขณะท่ีไม่มีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาเฉล่ียจะปรับตวัลดลง

ในเดือนเมษายน ส าหรับราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไวร้ะหวา่ง 1,220-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ แต่มีความถ่ีหนาแน่นบริเวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 

1,120-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,160 – 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ดา้นราคา

ทองค าในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัราคาสูงสุดระหวา่ง 18,500 – 19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า 

และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 17,500-18,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 17,500 – 18,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดย
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มีประเด็นความเส่ียงเศรษฐกิจในยโูรโซน ทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทิศทางค่าเงินบาท และการเก็งก าไรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาทองค าระหวา่งเดือน 

 นอกจากน้ีศูนยว์จิยัทองค ายงัไดจ้ดัท ารายงานสรุปแนวโนม้ตน้ทุนทองค าหนา้เหมืองในปี 2557 โดยเก็บขอ้มูลจาก

เหมืองขนาดใหญ่จาก 9 บริษทัท่ีมีก าลงัการผลิตประมาณ 30% ของการผลิตทั้งหมด พบวา่ในปีท่ีผา่นมาตน้ทุนการผลิตในส่วนท่ี

เป็นตน้ทุน Cash Cost เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในปี 2556 ท่ีระดบั 672.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาอยูท่ี่

ระดบั 676.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ เพ่ิมข้ึน 4.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่ตน้ทุนรวมหรือ All-In Sustaining Cost ใน

ปี 2557 ลดลงอยา่งมากจากช่วงตน้ทุน 915-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปี 2556 มาอยูใ่นช่วง 800-1,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อออนซ์ ในปี 2557 ซ่ึงน่าจะเป็นผลจากราคาทองค าท่ีตกต ่าในปีท่ีผา่นมาท าใหเ้หมืองทองลดตน้ทุนบางส่วนลง 
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สรุปประเด็นราคาทองค าเดือน มีนาคม 2558 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองค า ปรับตวัลดลงระหวา่ง

เดือนมีนาคม 2558 ประมาณ 30 0บาทต่อหน่ึงบาททองค า จากราคาทองค าในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีระดบัราคา 18,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 18,200 บาทต่อหน่ึงทองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 หรือลดลงประมาณ 1.62%       

 

 

 ราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% อา้งอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคา้ทองค าในเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวใน

ลกัษณะ Sideway ตลอดทั้งเดือน โดยเป็นการยอ่ตวัลงอยา่งหนกัในช่วงตน้เดือนหลงัจากท่ียงัไดรั้บแรงกดดนัจากค่าเงินดอลลาร์

ท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลมาจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะตวัเลขการจา้งงานเดือนล่าสุดของ

สหรัฐฯ เพ่ิมความกงัวลต่อการด าเนินนโยบายการเงินของ FED ท่ีอาจมีการข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วกวา่ท่ีคาดก่อนฟ้ืนตวัระยะสั้น

ในช่วงปลายเดือน หลงัจากท่ีการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนท่ีผา่นมา มีความเห็นในเชิงผอ่นคลาย รวมถึงเกิดเหตุการณ์

ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง จากปฏิบติัการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียคต่อกลุ่มกบฎ Houthi ในทางตอนใตข้อง

เยเมน โดยราคาทองค าในประเทศเดือนมีนาคมมีจุดสูงสุดท่ีระดบั 18,7000 บาท และจุดต ่าสุดท่ีระดบั 17,850 บาท 
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ราคาทองค าในตลาดโลกในเดือนมีนาคม2558 เคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนตลอดทั้งวนั มีการปรับตวัลงในช่วงตน้

เดือนมีนาคม จากปัจจยัลบส าคญัอยา่งตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอยา่งการจา้งงานและอตัราการวา่งงานท่ีออกมาดีกวา่ท่ีคาด แสดง

สญัญาณการฟ้ืนตวัหนุนใหค้่าเงินดอลลาร์แขง็ค่ากดดนัราคาทองค าในตลาดโลกอยา่งหนกั ก่อนปรับข้ึนอีกคร้ังในช่วงปลาย

เดือนจากรายงานการประชุม FOMC ท่ีสมาชิกหลายฝ่ายยงัตดัสินใจไม่รีบร้อนข้ึนอตัราดอกเบ้ีย บวกกบัการสูร้บในตะวนัออก

กลางหลงัจากท่ีซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฎ Houthi ในทางตอนใตข้องเยเมน ก่อนยอ่ตวัลงอีกคร้ังจาก

ค่าเงินดอลลาร์ท่ีเร่ิมกลบัมาแขง็คา่ต่อ โดยราคาทองค าในช่วงท่ีผา่นมาปรับเพ่ิมข้ึนท าจุดสูงสุดท่ีระดบั US$1,223.20 ท าจุดต ่าสุด

ท่ีระดบั US$1,142.86 SPDR ถือครองทองค าลดลงกวา่ 34.01 ตนั จากระดบั 771.25 ตนั มาอยูท่ี่ 737.24 ตนัในช่วงปลายเดือน

มีนาคม  
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 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2558 มีการอ่อนค่าลงอยา่งหนกัในช่วงตน้เดือน จากค่าเงินดอลลาร์ท่ี

แขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึนมา เพ่ิมความเป็นไปไดท่ี้ FED อาจข้ึนอตัราดอกเบ้ีย

เร็วกวา่ท่ีคาด บวกกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของ กนง.ในการประชุมวนัท่ี 11 มีนาคมท่ีผา่นมา แต่กลบัมาแขง็ค่าอีก

คร้ังจากค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงมาอยา่งหนกัจากความเห็นเชิงผอ่นคลายของการประชุม FOMC รวมถึงค่าเงินยโูรท่ีอ่อนค่าลง

จากการด าเนินนโยบาย QE ขณะท่ีเดือนน้ีกลบัมามีแรงซ้ือในตลาดหุน้อีกคร้ังในเดือนมีนาคมน้ีกวา่ 2,741.58 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัเดือนท่ีแลว้จากท่ีมีแรงขายสุทธิกวา่ 6,898.13 ลา้นบาท แต่ในตลาดพนัธบตัรมีแรงขายกวา่4,905.58 ลา้นบาท เทียบกบัเดือนท่ี

แลว้ท่ีเงินไหลเขา้กวา่กวา่ 17,196.86 ลา้นบาท 
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ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน  
(มี.ค. 58) 

1 เดือน  
(เม.ย. 58) 

3 เดือน  
(มี.ค. 58) 

3 เดือน  
(เม.ย. 58) 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 45.56 49.93 49.84 48.78 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 46.12 48.48 50.34 49.65 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 43.46 56.13 48.14 46.63 
**เก็บตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 มี.ค. 58 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนเมษายน 2558  อยูท่ี่ระดบั 49.93 จุด เพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคมเลก็นอ้ย 4.37 จุด 

หรือเพ่ิมข้ึน 9.60% จากระดบั 45.56 จุด หลงัจากปรับตวัลดลงติดต่อกนั 3 เดือน อยา่งไรก็ดีการฟ้ืนตวัของดชันียงัไม่ไดส้ะทอ้น

มุมมองเชิงบวกเน่ืองจากค่าดชันียงัอยูต่  ่ากวา่ระดบั 50 จุด ซ่ึงใชเ้ป็นตวัอา้งอิงในการประเมินมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าใน

ช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ท่ีน่าสนใจคือดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าเฉพาะกลุ่มผูค้า้ทองค าปรับตวัเพ่ิมข้ึนค่อนขา้งมาก โดย

เพ่ิมข้ึน 12.67 จุด หรือ 29.15% เป็นการสะทอ้นวา่กลุ่มผูค้า้ทองค าเร่ิมมองวา่ทองค าสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงเดือนเมษายน

หลงัจากท่ีปรับตวัลงหนกัในช่วงเดือนมีนาคม ส่วนกลุ่มผูล้งทุนยงัมีมุมมองในเชิงลบเลก็นอ้ยแต่ดีข้ึนจากเดือนก่อนซ่ึงเช่ือวา่

น่าจะเป็นทศันคติท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มผูค้่าท่ีมองวา่ราคาทองค าปรับตวัลงค่อนขา้งมากในเดือนก่อนท าใหอ้าจจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนใน

เดือนเมษายน ขณะความวติกกงัวลเร่ืองการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลดลงหลงัการประชุมคร้ังล่าสุดยงัไม่สง

สญัญาณข้ึนดอกเบ้ียเร็ว ๆ น้ี แต่ยงัมีความกงัวลเร่ืองการแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความผนัผวนของค่าเงินบาท  

 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 48.78 จุด ปรับตวัดลดลงลก็นอ้ยจากการ

จดัท าเดือนก่อน โดยลดลง 1.06 จุดหรือลดลง 2.13% โดยค่าดชันียงัสะทอ้นมุมมองเชิงลบในระยะกลางเน่ืองจากค่าดชันียงั

เคล่ือนไหวต ่ากวา่ระดบั 50 จุด ตามความเส่ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีปัจจยัท่ีเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าเป็นการปรับตวัของ

ค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้ ามนั และทิศทางดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

 

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนเมษายน 2558 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคมเลก็นอ้ย โดยค่าดชันีอยู่

ใกลร้ะดบั 50 จุด ซ่ึงยงัเป็นการสะทอ้นความไม่แน่ใจในการฟ้ืนตวัของราคาทองค า ขณะท่ีกลุ่มผูค้า้ทองค าค่อนขา้งจะมีมุมมอง

ในเชิงบวกเน่ืองจากค่าดชันีเฉพาะกลุ่มผูค้า้ปรับตวัข้ึนอยา่งมาก ขณะกลุ่มผูล้งทุนยงัไม่ค่อยมัน่ใจต่อการฟ้ืนตวั การปรับตวัข้ึน

ของดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าเพ่ิมข้ึนหลงัจากราคาทองค าร่วงหนกัในเดือนมีนาคม และการเล่ือนการตดัสินใจในการข้ึน

ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
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**ราคาทองค าในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองค า (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมีนาคม 2558 กบัราคาทองค าเฉล่ีย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคา

ทองค าแท่งของสมาคมคา้ทองค าในเดือนเดียวกนัพบวา่มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 45.56 จุด (จดัท าในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2558) สะทอ้นมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองค าในเดือนมีนาคม 2558 ขณะท่ีราคาทองค าแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) 

เฉล่ียในเดือนมีนาคม 2558 อยูท่ี่ระดบั 18,269.05 บาทต่อหน่ึงบาททองค า ลดลงจากราคาเฉล่ียเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ประมาณ 

760.95 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  
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 ปัจจยัท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเช่ือวา่จะกระทบราคาทองค าในประเทศในช่วงหน่ึงเดือนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งยงัคงให้

น ้ าหนกักบัประเด็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แมจ้ะลดช่วงการแขง็ค่าลงแต่แนวโนม้ยงัคงมีแนโนม้แขง็ค่าตามการกระตุน้เศรษฐกิจ

ของยโูรโซนและทิศทางการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดา้นค่าเงินบาทยงัคงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ียงัคงมีการใหน้ ้ าหนกั

ค่อนขา้งมา นอกจากน้ียงัมีประเด็นการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาน ้ ามนัดิบและการเก็งก าไรเป็นปัจจยัท่ีเช่ือวา่

จะกระทบตอ่ราคาทองค าระหวา่งเดือนเมษายน  

 ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศช่วง 3 เดือนขา้งหนา้มีการใหน้ ้ าหนกัค่าเงินบาทและ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในระดบัท่ีใกลก้นัเพราะยงัถือเป็นปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัตน้ ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองค าในประเทศ
ในช่วงท่ีผา่นมา นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเร่ืองการเก็งก าไรของนกัลงทุนในตลาด ความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง และทิศทาง
ดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯเป็นปัจจยัส าคญั  

 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 523 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 401 
ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 124 ตวัอยา่ง พบวา่ 44.36% ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 34.44% 
คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 21.21% 
ยงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ จะเห็น
ไดว้า่ในเดือนเมษายนสดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือทองค ายงัอยูสู่ง
กวา่ระดบั 40% ใกลเ้คียงเดือนก่อน ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีราคา
ทองค ามีการปรับตวัลง  
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กำรซื้อทองค ำในช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์ 2558 

 

46.67% 

41.33% 

30.10% 

27.43% 

26.29% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 

ค่าเงินดอลล่าร์ 

ค่าเงินบาท 

ทิศทางดอกเบ้ียFED 

ราคาน ้ ามนั 

การเก็งก าไร 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 11 

 

บทสรุปความคดิเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 7 ตวัอยา่ง เพ่ือสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทางและ

กรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนเมษายน 2558 รวมถึงปัจจยัท่ี

กลุ่มผูค้า้คาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในช่วงเดือนเมษายนโดยสรุปพบวา่ 

 บทสรุปดา้นราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot)  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,120 – 1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,120-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีคา่ความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,220-1,280 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
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บทสรุปดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 17,500 – 19,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 17,500-18,500 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 17,500-18,000 บาทตอ่หน่ึงบาททองค า ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 18,500-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในเดือนเมษายน 2558  

1. ความเส่ียงวกิฤติหน้ีสินกรีซ แมจ้ะผา่นการยดือายสุญัญาชัว่คราวไปถึงช่วงกลางปีแต่ฐานะทางการเงินกรีซยงัอยู่

ในภาวะท่ีน่าเป็นห่วงเพราะภาครัฐมีงบประมาณเหลืออยูอ่ยา่งจ ากดัและอาจจะหมดลงในช่วงปลายเดือนเมษายนน้ี ซ่ึงจะกระทบ

ต่อความน่าเช่ือและอาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ไดเ้ช่นกนั 

2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัถือเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีกลุ่มผูค้า้ยงัคงใหน้ ้ าหนกัต่อเน่ือง เพราะมีผลต่อราคา

ทองค าค่อนขา้งมาก แมว้า่กลุ่มผูค้า้จะมองวา่ในเดือนเมษายนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดการแขง็คา่ลงจากสญัญาณดอกเบ้ียของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีเล่ือนออกไป 

3. ค่าเงินบาท เร่ิมกลบัมาแขง็ค่าข้ึนหลงัเงินทุนเร่ิมไหลเขา้ และการลดช่วงแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

4. ความเส่ียงในการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป ซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยโุรปและการ

โยกยา้ยเมด็เงิน ขณะท่ียโุรปยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยงัคงตอ้งใชก้าร

กระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือช่วยหนุนการฟ้ืนตวั ซ่ึงส่งผลใหเ้งินยโูรมีแนวโนม้อ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
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5. การซ้ือขายเก็งก าไร จากปัจจยัท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดความผนัผวนในตลาด

ทองค าท่ีไดรั้บผลจากการเก็งก าไร 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดวา่ราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึน 4 
คาดวา่ราคาทองค าจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนมีนาคม 2558 3 
คาดวา่ราคาทองค าจะลดลง 0 
 

 สรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 7 ตวัอยา่ง โดยรวมเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนเมษายน 2558 จะเพ่ิมข้ึนหรือ

ใกลเ้คียงกบัเดือนมีนาคม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 รายท่ีคาดวา่ราคาทองค าประเทศเฉล่ียจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน ส่วนอีก 3 รายเช่ือ

วา่ราคาทองค าในประเทศเฉล่ียในเดือนเมษายน 2558 จะเคล่ือนไหวใกลเ้คียงกบัเดือนมีนาคม ขณะท่ีไม่มีผูค้า้หรือ

ผูป้ระกอบการรายใดเช่ือวา่ราคาเฉล่ียในเดือนเมษายนจะปรับตวัลดลง 

กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองค า 

1. บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
2. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
3. บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
4. บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งทองน ่าเชียง 
6. บริษทั แอล ซี เอช บูลเล่ียน จ ากดั 
7. บริษทั ไฟน์โกลด ์จ ากดั 
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รายงานแนวโน้มต้นทุนการผลติทองค า 2557 

ประเภทและความหมายของตน้ทุนการผลิต 

 ตน้ทุนการผลิตท่ีน ามาใชใ้นรายงานน้ีคือตน้ทุนการผลิตท่ีถูกประกาศไวใ้นรายงานผลประกอบการและรายงาน

ประจ าปี ของแต่ละเหมือง โดยประเภทของตน้ทุนนั้นมีอยูค่่อนขา้งมาก แต่ท่ีถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดจะมีอยู ่2 ประเภท คือ 

ต้นทุนแบบ Cash Cost   

เป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการผลิตทองค าโดยตรง ซ่ึงเป็นตน้ทุนเก่ียวกบัเหมือง ท่ีรวมทั้งการขดุ การขนส่ง การหลอมและ

การข้ึนรูปเพ่ือใหเ้กิดเป็นทองค าแท่ง นอกจากน้ียงัรวมถึงค่าสมัปทานและหกัลบดว้ยตน้ทุนการผลิตโลหะชนิดอ่ืน ลกัษณะ

ส าคญัของ Cash Cost นั้นจะไม่รวมถึงตน้ทุนของส านกังานและคา่ธุรการอ่ืนๆ (G&A Expense) โดยเหมืองทองค าส่วนใหญ่จะ

รายงานตน้ทุน Cash Cost per ounce ในรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส 

ตน้ทุน Cash Cost นั้นมีขอ้ดีคือ เป็นตน้ทุนท่ีครอบคลุมขั้นตอนเพ่ือท าใหเ้กิดทองค าแท่งข้ึนมา แต่ก็มีขอ้เสียคือ ไม่ได้

รวมตน้ทุนอ่ืนๆของบริษทั เช่น ตน้ทุนของส านกังาน ค่าเส่ือมราคาต่างๆ ดอกเบ้ีย เป็นตน้ โดยมีการค านวณดงัน้ี 

ต้นทุน Cash Cost = ต้นทุนการขดุ , ต้นทุนการขนส่ง, การหลอมขึน้รูป(ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติทัง้หมด) 

+ ต้นทุนสัมปทาน – ต้นทุนการผลติโลหะอื่น(กรณีเหมืองนั้นมกีารผลติโลหะอื่นด้วย)(By-product credit)  

ต้นทุนแบบ All in sustaining cost (AISC) 

 เป็นตน้ทุนท่ีเพ่ิงถูกก าหนดข้ึนมาใหม่เม่ือปี 2555 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุนการผลิตทองค าทั้งหมด ทั้ง

ในเหมืองและนอกเหมือง ซ่ึงตน้ทุนแบบ AISC น้ีคือตน้ทุนแบบ Cash Cost รวมกบั ตน้ทุนการพฒันาและดูแลรักษาเหมือง 

ตน้ทุนการส ารวจ ค่าใชจ่้ายในงานธุรการและค่าเส่ือมราคา โดยตน้ทุน AISC น้ีจะมีประกาศอยูใ่นรายงานผลประกอบการทุก 

ไตรมาสเช่นเดียวกบั Cash Cost  

 ต้นทุน All in sustaining cost  =  ต้นทุน Cash Cost + ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย + ต้นทุนส านกังาน + ค่าใช้จ่ายใน

การส ารวจ + ต้นทุนธุรการ (G&A Expense) 
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เปรียบเทียบปริมาณการผลิตของเหมืองทองค าใหญ่ทั้ง 9 แห่งกบัอุปทานทองค าทั้งโลก 

รายช่ือเหมืองทองค าและปริมาณการผลิตทั้งปี 2556 และ 2557 

รำยช่ือเหมอืง ปริมำณกำรผลติ(ตนั) 2557 ปริมำณกำรผลติ(ตนั) 2556 
Barrick 194.37 222.89 

Newmont 162.70 154.87 
Goldcorp 89.29 82.95 
Kinross 84.30 74.59 

Goldfields 69.05 57.32 
Polyus 52.75 46.74 

Anglogold 137.98 127.68 
Agnico 44.46 31.17 
Yamana 32.36 33.95 
รวม 867.26 832.16 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 และ 2557 แยกรายเหมือง 

ปริมาณการผลิตทองค าทั้งโลก 

 2014 2013 
Supply   
    Mine production    3,114.4 3,050.7 
    Net producer hedging 42.1 -39.3 
      Total Mine Supply 3,156.5 3,011.4 
Recycled Gold 1,121.7 1,262.0 
Total Supply 4,278.2 4,273.4 
ท่ีมา: รายงาน Gold Demand Trends โดย World Gold Council 

ปริมารการผลิตทองค าของเหมืองทั้ง 9 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และเม่ือเปรียบเทียบสดัส่วนการผลิตทองค า

ของเหมืองใหญ่ทั้ง 9 แห่งท่ีรวมกนัได ้867.26 ตนักบัปริมาณการผลิตของค าของทั้งตลาด (ไม่รวม Recycled Gold) ท่ีมีปริมาณ 

3,156.5 ตนั จะเห็นไดว้า่ ปริมาณทองค าท่ีเหมืองใหญ่ทั้ง 9 ผลิตไดน้ั้น คิดเป็นเกือบ 30% ของปริมาณการผลิตทั้งตลาด ท าให้

ตน้ทุนการผลิตของทั้ง 9 เหมืองน้ีมีผลต่อการผลิตทองค าถึงเกือบ 30% ของปริมาณทองค าท่ีผลิตไดท้ั้งโลก 
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แนวโนม้ตน้ทุนการผลิตทองค า 

 ในการอธิบายถึงแนวโนม้ตน้ทุนการผลิตนั้น จะใชต้น้ทุนประเภท Cash Cost ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีมีการประกาศมาอยา่ง

ต่อเน่ือง ต่างจากตน้ทุนประเภท All-In Sustaining Cost ท่ีเพ่ิงน ามาใชอ้ยา่งจริงจงัเม่ือปี 2555  

 นอกจากเหตผุลทางดา้นเวลาแลว้ อีกเหตุผลหน่ึงก็คือตน้ทุนประเภท Cash Cost เป็นตน้ทุนท่ีสะทอ้นถึงตน้ทุนการ

ผลิตทองค าไดอ้ยา่งละเอียดและตรงตามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีสะทอ้นถึงการผลิตทองค าโดยตรง ไม่รวมตน้ทุน

นอกเหมืองอยา่งตน้ทุนส านกังานและค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเหมืองทองค าสามารถควบคุมและผลกัภาระไปให้

ผูบ้ริโภคได ้ต่างจากตน้ทุนในเหมืองท่ีตอ้งรายงานตามจริง 

ตารางแสดงตน้ทุน Cash Cost (ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์) ของ 9 เหมืองใหญ่ตั้งแต่ปี 2550-2557 

ปี/ตน้ทุน Barrick Newmont Goldcorp Kinross Goldfield Polyus Anglo Agnico Yamana 
2550 350 406 163 368 423 306 357   
2551 443 436 305 421 526 392 444 162  
2552 464 411 295 437 540 391 514 347  
2553 409 485 274 506 703 554 638 451  
2554 463 591 223 592 795 661 728 580  
2555 563 677 300 705 779 697 829 640  
2556 566 761 553 743 803 707 830 672 410 
2557 628 706 542 720 830 585 787 637 482 

ท่ีมา : รายงานประจ าปีในแต่ละเหมือง 

 จากตารางดงักล่าว สามารถท าเป็นแผนภาพการกระจาย (Scatter Point) ไดด้งัน้ี  
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หน่วยเป็นตนั 

 
 

จากแผนภาพการกระจาย จะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนแบบ Cash Cost ของทั้ง 9 เหมืองใหญ่ ยงัมีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนนบัตั้งแตปี่ 

2550 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนเหล่าน้ี คาดวา่จะเป็นผลมาจาก ตน้ทุนการขดุท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไ้ดท้องค าท่ีเหลืออยูน่อ้ยลงทุกปีท่ี

อยูใ่ตดิ้น รวมถึงตน้ทุนของน ้ ามนัและค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงท าใหค้าดการณ์ไดว้า่ แนวโนม้ตน้ทุนแบบ Cash Cost 

ในอนาคตยงัมีโอกาสเพ่ิมข้ึนไดต้อ่ ทั้งจากปริมาณทองค าในใตผ้นืดินท่ีลดลงทุกปี ท าใหต้อ้งอาศยัตน้ทุนและเทคโนโลยท่ีีมาก

ข้ึนในการขดุข้ึนมา รวมถึงเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะยาว 

 ในปี 2557 น้ีตน้ทุนแบบ Cash Cost เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัโดยปริมาณการผลิตทั้ง 9 เหมือง อยูท่ี่ 676.49 ดอลลาร์ต่อทรอ

ยออนซ์เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัตน้ทุนเฉล่ียของ 9 เหมืองเม่ือปี 2556 ท่ีอยูท่ี่ 672.47 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โดยเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก

จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนมา 
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ต้นทุนแบบ All-In Sustaining Cost ในปี 2557 ของ 9 เหมอืงใหญ่ 

เหมอืง 
All-In Sustaining 

 (ดอลลำร์ต่อทรอยออนซ์) 2557 
All-In Sustaining 

(ดอลลำร์ต่อทรอยออนซ์) 2556 
Barrick 864.00 915.00 

Newmont 1,002.00 1,104.00 
GoldCorp 1,035.00 1,031.00 
Kinross 973.00 1,063.00 

GoldFields 1,053.00 1,202.00 
Polyus 825.00 1,002.00 

Anglogold Ashanti 1,026.00 1,174.00 
Agnico 954.00 952.00 
Yamana 807.00 814.00 

ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2556 ของแต่ละเหมือง 

จากตารางขา้งตน้ ตน้ทุน All-In Sustaining Cost ของ 9 เหมืองใหญ่ มีแนวโนม้ลดลง หลงัจากท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

915-1,200 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ เม่ือปี 2556 มาในปี 2557 ตน้ทุนดงักล่าวกลบัปรับลงมาอยูท่ี่กรอบ 800-1,040 ดอลลาร์ต่อ

ทรอยออนซ์ สาเหตุส าคญัของการลดลงของตน้ทุนดงักล่าวน่าจะมาจากการปรับตวัลดลงของราคาทองค าในตลาดโลกท าให้

เหมืองทองค าตอ้งปรับตวัโดยการลดค่าใชจ่้ายต่างๆลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัราคาทองค าท่ีปรับตวัลง 

โดย Yamana มีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดท่ี 807 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์   และ Goldfields มีตน้ทุนมากท่ีสุดท่ี 1,053 ดอลลาร์

ต่อทรอยออนซ์ เม่ือน ามาคิดเป็นตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัดว้ยปริมาณการผลิต จะมีตน้ทุนท่ี 959.03 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ 

ลดลงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนเม่ือปีท่ีแลว้ท่ี 1,036.66 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์  
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รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์จิยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแต่ประการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศูนยว์จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 
 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวจิยั 
เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนยว์จิยัทองค า 
ติดต่อขอรับขอ้มูลการวจิยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิ 

คุณกมลธญั  พรไพศาลวจิิต   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
  
คุณภทัริกา  สมคะเน   ประสานงานส่ือมวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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