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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ 

1. นายจิตต ิ ตั้งสิทธิ์ภักด ี นายกสมาคมค้าทองคำ 
2. นายพชิญา พิสุทธิกุล  อุปนายกสมาคมค้าทองคำ 
3. นางอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมก่ี 
4. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท ์ ผู้แทนหุ้นสว่นผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบว้นฮั่วล้ง 
5. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
6. ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
7. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
9. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย 
10. นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธาน ี
11. นายเริงชัย วิริยะกุล  ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
12. นายพรชยั สุดายุวร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
13. นายสพุจน ์ โรจนาก ี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างคา้ทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 
14. นายวิรัตน ์ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 
15. นายธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 

16. นายสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภาพันธุ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด 

17. นายวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมการ บริษัท จีที โกลด์ บลูเลี่ยน จำกัด 
18. นายปานะพงษ์ สุทธีวงศ ์ ผู้จัดการสมาคมคา้ทองคำ 

 
คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ประธานคณะทำงานฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
3. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
4. ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม  ทิพย์สุวรรณ ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
5. อ.วีระพล  วิชญานุภาพ   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
6. ดร.พิบูลย์ฤทธิ ์ วิริยะผล  ผู้อำนวยการ 
7. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อำนวยการ 
8. นายพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
9. นายสุภทัต  โรจนากีขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
10. นายพลวัตร สารวิทย ์ คณะทำงาน 
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บทสรุปการวิจัย 

 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 2565 ที่

ผ่านมา จากระดับ 69.95 จุด มาอยู่ที่ระดับ 70.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.19 จุด หรือคิดเป็น 0.26% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ

เพิ่มข้ึนมา เนื่องจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมัน แรงซื้อเก็งกำไร และความกังวลเร่ืองเงินเฟ้อในสหรัฐฯ  

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 308 ตัวอย่าง พบว่า 

50% จะซื้อทองคำในเดือนนี้ ขณะที่ 27% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ หรือไม่ และอีก 23% ยังไม่ซื้อทองคำ  

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จะลดลง 

มีจำนวน 6 ราย และคาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2565 มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้น มี

จำนวน 3 ราย  

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,765 – 1,861 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 27,900 – 29,000 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 

32.73 – 33.67 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองมีการแกว่งตัวอยู่ภายใน

กรอบ ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นอาจไม่สูงมากนัก จึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสม และหากราคาทองปรับตวัขึ้น

ให้ทยอยแบ่งขายบางส่วนเพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม ทิศทางของราคาทองคำยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนยังคงให้

ความสำคัญต่อแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FED ในเดือน มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเงิน

เฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน มกราคม 2565 

ราคาทองคำในประเทศ 

ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อเดือน 

มกราคม 2565 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม

ค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 28,300 บาท ต่อน้ำหนัก 

1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 28,850 บาท 

ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 550 

บาท หรือคิดเป็น 1.91% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน มกราคม 

อยู่ที่บาทละ 28,300 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

 

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 

ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน มกราคม 2565 เคลื่อนไหวต่ำสุด 1,780.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ 

เคลื่อนไหวสูงสุด 1,853.84 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุด อยู่ที่ 73.60 ดอลลารส์หรัฐฯ 

หรือคิดเป็น 3.97% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน มกราคม อยู่ที่ 1,797.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่กองทุน SPDR 

ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 42.09 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ธันวาคม 2564 จากระดับ 975.66 ตัน มาที่ระดับ 1,017.75 ตัน ณ 

วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองคำ] รายงานศูนย์วิจยัทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ ์2565  Page 5 

 

ค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน 

มกราคม 2565 ซึ ่งเคลื ่อนไหวต่ำสุด 32.79 บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวสูงสุด 33.74 บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 0.95 บาท 

หรือคิดเป็น 2.83% โดยปิด ณ สิ้นเดือน มกราคม อยู่ที่ 

33.22 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ  

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

2565 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 

2565 ที่ผ่านมา จากระดับ 69.95 จุด มาอยู่ที่ระดับ 70.14 

จุด เพิ่มข้ึน 0.19 จุด หรือคิดเป็น 0.26% โดยปัจจัยที่ทำให้

ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากความต้องการซื้อสินทรัพย์

ปลอดภัย ราคาน้ำมัน แรงซื้อเก็งกำไร และความกังวลเรื่อง

เงินเฟ้อในสหรัฐฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2565   

 

 
 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบ

ราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห 

 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และ

ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ

ราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำ

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จะลดลง มีจำนวน 6 ราย และคาดว่า

ใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2565 มีจำนวน 4 ราย 

ส่วนที่คาดว่า จะเพิ่มข้ึน มีจำนวน 3 ราย  

 

 

 

 

การซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 308 ตัวอย่าง พบว่า 50% 

จะซื้อทองคำในเดือนนี้ ขณะที่ 27% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ  

หรือไม่ และอีก 23% ยังไม่ซื้อทองคำ  
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บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ)์ 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,732 – 1,902 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,732 – 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,830 – 1,902 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำ

ตลาดโลกอยู่บริเวณ 1,765 – 1,861 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์  96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 27,500 –

29,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 27,500– 28,300 บาท ต่อ

น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 28,650 – 29,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท

ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 27,900 – 29,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50 – 34.38 

บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 32.50 – 33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 33.40 – 34.38 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

เฉลี่ยของค่าเงินบาท อยู่บริเวณ 32.73 – 33.67 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า FED มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุน ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้มี

แนวโน้มแข็งค่าขึ้น และจะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะถัดไปด้วยเช่นกัน 

 

2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายในเดือน มกราคม ที่ผ่านมา เป็นการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากการรายงาน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของจีนขยายตัวเพียง 4% โดยเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี ได้ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคำ 

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

ยังไม่คลี่คลาย เป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองคำไว้ ทั้งนี้ กำแพงภาษีภายใต้สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนนั้น จะ

ยังคงส่งผลกระทบต่อการเติบโตของห่วงโซ่มูลค่าโลกไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งนโยบายทางการค้าที่เข้มงวดในช่วงการระบาด

ของ COVID-19 ยังสร้างความเสียหายให้แผ่ขยายในวงกว้างมากข้ึน 

 
 4. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย และยูเครน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ควรติดตามสถานการณ์ใน

ยูเครนอย่างใกล้ชิด ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ให้คำมั่นต่อประธานาธิบดี

เอมมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส ว่ารัสเซียจะไม่ดำเนินการซ้อมรบใกล้กับชายแดนยูเครนในขณะนี้  และจะถอนกำลังทหารที่

เข้าไปฝึกในเบลารุส ที่มีพรมแดนติดกับยูเครน เมื่อการซ้อมรบสิ้นสุดลง ซึ่งมีกำหนดไว้ในปลายเดือนนี้ 

 

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองมีการแกว่งตัวอยู่ภายใน

กรอบ ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นอาจไม่สูงมากนัก จึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสม และหากราคาทองปรับตวัขึ้น

ให้ทยอยแบ่งขายบางส่วนเพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม ทิศทางของราคาทองคำยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนยังคงให้

ความสำคัญต่อแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FED ในเดือน มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเงิน

เฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
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About US 

ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลายแง่มุม 

เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อ

ตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส 

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำ

รายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ

วิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเอ้ือเฟ้ือข้อมูล 

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 
2. บริษัท จีที โกลด์ บลูเลี่ยน จำกดั 
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอรส์ จำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกดั 
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 
9. บริษัท ชายนน์ิ่ง โกลด์ บลูเลี่ยน จำกัด 
10. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 
12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด 
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 
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เว็บไซต ์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล  : contact@goldresearchcenter.com   
Facebook : ศูนย์วิจัยทองคำ 
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร: 0-2020-9000 ต่อ 53 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการศูนย์วจิัยทองคำ 
เลขที่ 33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 อีเมล: peerapong@goldtraders.or.th 


