รายงานวิจยั ศูนย์วิจยั ทองคาประจาเดือน มิถุนายน 2556
โดยความร่ วมมือ
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
และบริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
Gold Price Sentiment Index / Gold Trader Consensus

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

คณะทำงำนศู นย์ วจิ ยั ทองคำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร.ภูษิต วงศ์ หล่ อสำยชล
นำยกมลธัญ พรไพศำลวิจติ
นำงสำวนำรำธร มีเพียร
นำยอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ
นำงสำวปฐมำภรณ์ อรัญพิทกั ษ์
นำยปิ ติพงษ์ พันธุ์ธีรำนุรักษ์
นำยพีระพงศ์ ฉัตร์ ทอง
นำยณัฐพล พงษ์ วรี ะพัฒน์
นำงสำวภัทริกำ สมคะเน
นำงสำวมณีรัตน์ สุ ขุมธนำกุล

คณะทีป่ รึกษำศู นย์ วจิ ยั
1. นำยจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
2. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กลุ
3. นำยพิชญำ พิสุทธิกลุ
4. ดร.วรรณรพี บำนชื่นวิจติ ร
5. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
6. นำยพรชัย สุ ดำยุวร
7. นำยวิชัย แสงเจริญตระกูล
8. นำยวิรัตน์ จุฑำวรำกุล
9. นำยธีรเดช สินธพเรืองชัย
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยสมบูรณ์ ภุชงค์ โสภำพันธุ์
นำยวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี
นำยวรำวุธ เบญจำพุทธำรักษ์
นำยปำนะพงษ์ สุ ทธีวงศ์
นำยสุ รพล โอวิทยำกุล
น.ส. ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนำ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ผู้อำนวยกำรศู นย์ วจิ ยั
ผู้อำนวยกำรศู นย์ วจิ ยั
ประมวลผล
ประมวลผล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนสื่อ
ประสำนงำนสื่อ

นำยกสมำคมค้ ำทองคำ
คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท แอล ซี เอช บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท รอยัล คลำสสิค โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท ไฟน์ โกลด์ จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท ห้ ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด ห้ ำงทองน่ำเชียง
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จดั กำร สมำคมค้ ำทองคำ
ประธำนชมรมค้ ำทองคำ จังหวัดเชียงใหม่
ประธำนชมรมค้ ำทองคำ จังหวัดหนองคำย

Page 1

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

สำรบัญ
3 .............................................................................................................................................................................บทสรุปกำรวิจยั
5 ................................................................................................................สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือนพฤษภำคม 2556
8 ......................................................................................................................ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำประจำเดือนมิถุนำยน
11 .................งำนวิจยั สัดส่ วนกำรลงทุนทองคำปี พ.ศ. 2555 และสัดส่ วนทีค่ ำดว่ ำจะลงทุนปี พ.ศ. 2556 สำหรับนักลงทุนทองคำ
12 .....................................................................................................................บทสรุปควำมเห็นผู้ค้ำทองคำประจำเดือนมิถุนำยน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 2

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

บทสรุปกำรวิจัย
การจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price
Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 575 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผูล้ งทุนทองคา 456 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 119 ตัวอย่าง
อยูท่ ี่ 32.91 จุด สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจจะเป็ นผลสืบเนื่องมากจากการที่ราคาทองคา
ปรับตัวลดลง 5 เดือนติดต่อกันทาให้ทศั นคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อราคาทองคาจึงสะท้อนออกมาเป็ นเชิงลบ แต่เมื่อแยกตาม
ประเภทของกลุม่ ตัวอย่างพบว่ากลุ่มผูค้ า้ มีความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาสูงกว่ากลุ่มนักลงทุนแต่ยงั เป็ นทัศนคติในเชิงลบ โดยดัชนี
ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มนักลงทุนอยูท่ ี่ 31.39 จุด และดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ 39.80 จุด ซึ่ง
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคาในเดือนมิถนุ ายนได้แก่คา่ เงินบาท ทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
และปัญหาเศรษฐกิจยุโรปแต่ให้น้ าหนักค่าเงินบาทสูงสุด โดยร้อยละ 53.39 ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อเงินบาทมีผล
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้าปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นครั้งแรก โดยค่าดัชนี
อยูท่ ี่ระดับ 46.25 จุด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 10.47 จุด การที่ดชั ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนลงต่ากว่าระดับ 50
จุด สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าในระยะสามเดือนข้างหน้าราคาทองคาในประเทศอาจจะยังไม่ฟ้ื นตัว แต่เมื่อแยกตามประเภท
กลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุม่ นักลงทุนมีระดับความเชื่อมัน่ ที่สูงกว่ากลุ่มผูค้ า้ โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนของ
กลุ่มนักลงทุนอยูท่ ี่ระดับ 47.61 จุด และดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนของกลุ่มผูค้ า้ ทองคาอยูท่ ี่ระดับ 40.63 จุด
ด้านปัจจัยที่กลุ่มเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้าคือค่าเงินบาท

ทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

และการเก็งกาไร
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 38.85% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
จะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.45% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 27.70% ไม่แน่ใจ
ว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ ซึ่งจะเห็นค่าค่อนข้างกระจายตัวสะท้อนความไม่แน่ใจที่มีต่อตลาดในอนาคต
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีต่อราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ค่อนข้างเป็ นไปในเชิงลบและ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองประเภทคือกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีความคิดเห็นที่ตรงกัน ซึ่งมีประเด็นค่าเงินบาทเป็ นสาคัญ ขณะที่ใน
ระยะสามเดือนข้างหน้าคาดโอกาสที่ราคาฟื้ นตัวยังค่อนข้างน้อย

และจากระดับดัชนีความเชื่อมัน่ ระยะสามเดือนในช่วงการ

จัดทา 4 ครั้งที่ผา่ นมามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ ว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นได้
ในระยะยาวน้อยลงเรื่ อย ๆ
และจากการสารวจสัดส่วนการลงทุนจากกลุม่ ตัวอย่างเดียวกันพบว่าสอดคล้องกับค่าดัชนีความเชื่อมัน่ โดยพบว่ากลุ่ม
นักลงทุนในประเทศที่สารวจจากกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2555 มีสดั ส่วนการลงทุนในทองคาประมาณร้อยละ 34.33 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด และคาดว่าจะลงทุนในทองคาในสัดส่วนที่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการสารวจรู ปแบบเดียวกันพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูล้ งทุนทองคาคาดว่าจะลงทุนทองคาเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมดประมาณร้อยละ 22.31 หรื อลดลงร้อยละ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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12.02 ที่น่าสนใจคือในกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะลงทุนในปี นี้ต่ากว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุนกว่าร้อยละ 67.51 ของกลุ่มตัวอย่าง
และร้อยละ 16.98 คาดว่าจะไม่ลงทุนในทองคาเลยในปี นี้ ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคาแนะนาให้ลงทุนเฉลี่ยประมาณ 10-20% ของเงิน
ลงทุน
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมิถุนายน 2556 มองทรงตัวสลับฟื้ นตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ประกอบกิจการค้าทองคา

ผูค้ า้ ส่งทองคา

ประธานชมรมค้าทองคาและผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 15 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมิถุนายนจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับ
ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมและอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างเดือน

โดยมีกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาใน

ประเทศในเดือนมิถุนายนจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมจานวน 8 ตัวอย่าง และคาดว่าจะปรับตัวเพิม่ ขึ้น 7
ตัวอย่างจาก 15 ตัวอย่าง โดยไม่มผี คู ้ า้ ท่านใดมองว่าราคาจะปรับตัวลดลง กรอบสูงสุดที่กลุม่ ตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,420-1,500
ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,440-1,460 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนัก
ระหว่าง 1,300-1,380 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,340-1,360 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ ด้านราคา
ทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 20,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา และมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 20,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีประเด็นค่าเงินบาทและการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นประเด็นสาคัญในเดือนมิถุนายน
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน พฤษภำคม 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2556 ประมาณ 200 บาทต่อทองคาน้ าหนักหนึ่งบาท จากราคาทองคาในวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ระดับราคา
22,450 บาทต่อหนึ่งบาททองคามาอยูท่ ี่ระดับ 20,250 บาทต่อหนึ่งบาททองคาในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 หรื อ
ลดลงประมาณร้อยละ 0.98
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2556
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โดยการอ่อนตัวลงของราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2556 เป็ นผลมาจากการอ่อนตัวลงของราคาทองคาในตลาดโลก
โดยเฉพาะในช่วง 15 – 20 เมษายน ซึ่งราคาทองคาในตลาดโลกได้รับแรงกดดันจากความวิตกเรื่ องการชะลอมาตรการ QE ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประกอบกับประเทศอินเดียซึ่งเป็ นประเทศที่มีการบริ โภคทองคาอันดับหนึ่งของโลกจากัดการนาเข้า

ทองคาหลังขาดดุลการค้าหนัก ทาให้ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาลงไปทาจุดต่าสุดใกล้
ระดับ 19,150 บาทต่อหนึ่งบาททองคา อย่างไรก็ดีราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมาได้รับแรงหนุนจากการ
อ่อนค่าของค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ในช่วงก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินเพราะคาดการณ์วา่
ทิศทางนโยบายน่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงินทั้ง 7 ท่านลงความเห็นเป็ นเอกฉันท์ใน
การประชุมวันที่ 29 พฤษภาคมให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 2.50% โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงประมาณ 1.15
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บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ จากระดับ 29.26 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายนสู่ระดับ 30.41 บาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และส่งผลให้ราคาทองคาในประเทศฟื้ นตัวเหนือระดับ 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอีกครั้ง
Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2556
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ราคาทองคาในตลาดโลกระหว่างเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมาอ่อนตัวลงอีกครั้งหลังฟื้ นตัวในช่วงปลายเดือนเมษายนที่
ผ่านมา โดยแรงดันสาคัญมาจากความวิตกต่อแนวทางการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งมีความวิตก
ต่อเนื่องหลังการรายงานผลการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ขณะที่นายเบน เบอร์นนั เก้ มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่ วมของสภาคองเกรส ในวันที่ 22 พฤษภาคม ส่วนการระบายสถานะจานวนมากของกองทุนขนาด
ใหญ่อย่างกองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือครองทองคาสูงที่สุดในโลกตลอดเดือนยังคงมีการระบายสถานะ
ต่อเนื่องจากระดับ 1,075.23 ตันในช่วงปลายเดือนเมษายนสู่ระดับ 1,013.15 ตันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรื อลดลงประมาณ
62.08 ตัน และถ้าเทียบการถือครองตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2556 มีระดับการถือครองลดลงประมาณ 340 ตันหรื อประมาณร้อยละ 25
ของระดับการถือครองเดิม ส่วน Demand ในตลาดเอเชียเริ่ มชะลอลงจากช่วงเดือนเมษายน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 มีนำคม – 30 เมษำยน 2556
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ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงตลาดเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา จากความชัดเจนมากขึ้นในเรื่ องทิศทาง
นโยบายที่ตอ้ งการดูแลค่าเงินหลังแข็งค่าหนักในช่วง 4 เดือนแรก ขณะที่มีการประเมินว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ทางการเงินในช่วงปลายเดือนที่ประชุมจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ทาให้ความร้อนแรงในการเข้าเก็งกาไรค่าเงิน
ชะลอลงสะท้อนผ่านเงินทุนไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ (เฉพาะ outright) โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมาต่างชาติเริ่ มมีแรงขาย
สุทธิ 32,855 ล้านบาท จากเดือนเมษายนที่เป็ นการซื้อสุทธิ 84,963 ล้านบาท ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 2.75% สู่ระดับ 2.50% และทาให้คา่ เงินบาทกลับขึ้นมา
เคลื่อนไหวเหนือระดับ 30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯอีกครั้ง
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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 พ.ค. 56

1 เดือน (พ.ค.)
45.50
43.54
57.52

1 เดือน (มิ.ย.)
32.91
31.39
39.80

3 เดือน (พ.ค.)
56.72
54.86
66.22

3 เดือน (มิ.ย.)
46.25
47.61
40.63

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2556 ค่าดัชนีมีคา่ ต่ากว่าระดับมาตรฐานค่อนข้างมากทั้งดัชนีรวม
ดัชนีเฉพาะกลุม่ นักลงทุนและดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาโดยมีคา่ ดัชนี 32.91, 31.39 และ 39.80 ตามลาดับ สะท้อนทัศนคติใน
เชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างมีตอ่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน

โดยค่าความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเดือนมิถนุ ายนมีคา่ ต่ากว่าระดับเดือน

พฤษภาคม ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้วา่ การที่ราคาทองคามีการปรับตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 5 ทาให้ความมัน่ ใจว่าราคา
ทองคาจะสามารถกลับขึ้นไปเป็ นเชิงบวกได้อาจจะน้อยลง

ขณะที่ปัจจัยที่เกิดขึ้นในตลาดทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคมส่วน

ใหญ่ก็เป็ นกระแสข่าวในเชิงลบ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบความเชื่อมัน่ ของกลุ่มผูค้ า้ กับกลุ่มนักลงทุนแล้ว กลุม่ ผูค้ า้ ยังมีระดับความ
เชื่อมัน่ ที่สูงกว่า
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า

ทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคามีทศั นคติไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยค่าดัชนีต่ากว่าระดับ 50 จุด ดัชนีรวมมีคา่ ที่ระดับ 46.25 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 10.47 จุดหรื อร้อยละ 18.45
สะท้อนความมัน่ ใจที่ลดลงต่อราคาทองคาในระยะ 3 เดือนข้างหน้า และอาจจะตีความได้วา่ กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจะมีทศั นคติไป
ในเชิงลบต่อราคาทองคาในระยะสามเดือน และจากดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนมีสาระสาคัญที่น่าสนใจคือ
ดัชนีมีระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดทาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและพฤษภาคมโดยมีคา่ ดัชนี 75.72 จุด
65.06 จุด 56.72 จุด และ 46.25 จุดตามลาดับ หมายความว่าในช่วงกว่า 4 เดือนที่ผา่ นมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความมัน่ ใจต่อการ
ฟื้ นตัวของราคาทองคาลดลงเรื่ อยสอดคล้องกับราคาทองคาในตลาดที่มีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เมื่อพิจารณาแยกราย
กลุ่มพบว่ากลุ่มนักลงทุนกลับมีทศั นคติในเชิงบวกมากกว่ากลุม่ ผูค้ า้ ซึ่งต่างจากการวัดความเชื่อมัน่ ในระยะหนึ่งเดือนหมายความ
ว่ากลุ่มนักลงทุนยังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคาในประเทศจะฟื้ นตัวในระยะกลาง ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ เริ่ มไม่มนั่ ใจต่อการฟื้ นตัวของ
ราคาทองคาในระยะกลาง
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคากับค่ าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
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Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมกับราคาเฉลี่ยราคาทองคาที่อา้ งอิงกับราคาทองคาแท่ง
ของสมาคมค้าทองคาพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมมีคา่ ต่ากว่าระดับ
50 จุด ซึ่งเป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาจะอ่อนตัวลงกว่าระดับเดิมในเดือนเมษายน โดย
อาจจะลดลงเล็กน้อย (เนื่องจากค่าดัชนีใกล้ระดับ 50 จุด) ขณะที่ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริ งในเดือน
พฤษภาคมปรับตัวลงเล็กน้อยเช่นกัน โดยราคาเฉลี่ยลดลง 665.39 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อลดลงร้อยละ 3.22 ขณะที่ดชั นี
ความเชื่อมัน่ ในระยะยาวลดต่าลงไปในแนวทางเดียวกับทิศทางราคาในช่วงเดือนพฤษภาคม

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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40.35%

วิฤถตหนี้ ยโุ รป

39.12%

ปัญหาการคลังสหรัฐฯ

45.31%

การเก็งกาไร

49.03%

ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

34.78%
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ค่าเงินบาท

39.13%

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ความต้องการทองคา

40.35%

การเก็งกาไร

48.35%

ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

53.39%

ค่าเงินบาท
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วิฤถตหนี้ ยโุ รป

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเกี่ยวข้องกับราคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้ากับค่าเงินบาท ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯและวิกฤติหนี้ยโุ รปเป็ น
สาคัญ โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีการให้น้ าหนักถึงร้อยละ 53.39 ของผูต้ อบใกล้เคียงกับการสารวจในเดือนพฤษภาคม สะท้อน
ความวิตกที่มีต่อความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงที่ผา่ นมาและไม่แน่ใจต่อแนวทางของค่าเงินบาทในระยะต่อไป ส่วนค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ กลับมามีความสาคัญมากขึ้นเนื่องจากความวิตกต่อประเด็นการชะลอมาตรการ QE ทาให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงินหลัก โดยมีการให้น้ าหนักร้อยละ 48.35 ส่วนประเด็นหนี้ยโุ รปก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญอาจจะเป็ นเพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุม่ ยูโรโซน และความวิตกต่อกลุ่มประเทศเสี่ ยงที่เริ่ มมี
การกล่าวถึงสโลเวเนียและเบลเยีย่ ม ประกอบกับความเป็ นไปได้ที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นในกลุ่มยูโรโซน โดยมีการ
ให้น้ าหนักร้อยละ 40.35 ด้านปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าพบว่ากลุม่ ตัวอย่างยังคงให้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท และค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ค่อนข้างมากโดยมีสดั ส่วนการให้น้ าหนักร้อยละ
49.03 และ 45.31 ตามลาดับ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนเพฤษภำคม 2556

ไม่แน่ใจ
27.70%

ไม่ซอ้ื
33.45%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซือ้
38.85%

จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 575 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 456
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 119 ตัวอย่าง พบว่า 38.85% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.45%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 27.70%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ซึ่ งจะ
เห็นว่าผลค่อนข้างกระจายตัวสะท้อนความไม่มนั่ ใจในราคาทองคา
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน
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ผลกำรสำรวจสั ดส่ วนกำรลงทุนในทองคำของนักลงทุนและสรุ ปคำแนะนำสั ดส่ วนกำรลงทุนของผู้ค้ำ
80.00%
67.51%

70.00%
60.00%
50.00%

45.79%

พ.ศ. 2555

40.00%
28.09%

30.00%

พ.ศ. 2556

19.33%

20.00%

10.96%

10.00%

7.28%

11.24%
4.48%

3.93%

1.40%

0.00%
0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

จากการสารวจสัดส่วนการลงทุนในทองคาเพือ่ เทียบกับเงินออมเพื่อการลงทุน ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยลงทุนในทองคา
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการลงทุนทองคามากกว่าครึ่ งหนึ่งมีสดั ส่ วนการลงทุนในทองคาน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
เงินออม โดยสัดส่วนที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะลงทุนทองคาปี พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะลด
การลงทุนในทองคาลงในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนที่เคยลงทุนในปี พ.ศ. 2555 ดังจะเห็นจากกราฟแสดงการ
เปลี่ยนเทียบสัดส่วนการลงทุนและร้อยละของกลุ่มที่คดิ ว่าจะลงทุนในสัดส่วนต่าง ๆ จากเดิมในปี พ.ศ. 2555 มีผลู ้ งทุนทองคาต่า
กว่าร้อยละ 20 ของเงินออมทั้งหมดอยู่ ร้อยละ 45.79 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แต่จากการให้ขอ้ มูลของกลุม่ ตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
พบว่ามีจานวนร้อยละของผูต้ อบที่คาดว่าจะลงทุนในทองคาต่ากว่าร้อยละ 20 ของเงินออมทั้งหมดเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 67.51 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ขณะที่สดั ส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 21-40, 41-60, 61-80 และมากกว่าร้อยละ 81 มีจานวนกลุม่ ตัวอย่างลดลงทุก
ช่วงระดับการลงทุน
ทองคา
22%

ทองคา
34%

2555
สิ นทรัพย์อื่น
66%

2556
สิ นทรัพย์อื่น
78%

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสัดส่วนการลงทุนทองคาในปี พ.ศ. 2555 เทียบสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในปี พ.ศ. 2556 จากกลุม่
ตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างลดลงจากร้อยละ 34.32 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น ร้อยละ22.31 ในปี พ.ศ.
2556 หรื อลดลงร้อยละ 35 ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ แนะนาให้ลงทุนเฉลี่ยประมาณ 10-20%
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคา ผูค้ า้ ส่งทองคา ประธานชมรมค้าทองคาและผูป้ ระกอบ
กิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 15 ตัวอย่าง เพือ่ สอบถามถึงมุมมองและความ
คิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือน
มิถนุ ายน 2556 รวมถึงปัจจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมิถุนายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300 – 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,380 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,341-1,360 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,420-1,500 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,441-1,460 ดอลล่าร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 21,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 20,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 20,501-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2556
ปัจจัยเชิงบวก
1. ประเด็นค่าเงินบาท โดยกว่าหนึ่งเดือนที่ผา่ นมาค่าเงินบาทมีการปรับตัวอ่อนค่าลงจากใกล้ระดับ 28.50 บาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มาใกล้ระดับ 30.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 2 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาเพียงเฉพาะค่าเงินบาท
ราคาทองคาในประเทศก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1,000 บาทต่อทองคาแท่ง 96.5% น้ าหนักหนึ่งบาททองคา ขณะที่การลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นน่าจะส่งผลต่อค่าเงินให้มีโอกาสอ่อนค่า
ต่อ แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและมีสภาพคล่องในระบบจานวนมากผ่านมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินของประเทศเศรษฐกิจสาคัญ ทาให้ทิศทางของค่าเงินบาทอาจจะยังไม่ชดั เจนโดยอาจจะเคลื่อนไหวผันผวนจึงเป็ นปัจจัย
สาคัญที่นกั ลงทุนทองคาในประเทศต้องติดตาม
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ปัจจัยเชิงลบ
1. การชะลอนโยบาย QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ การส่งสัญญาณว่ามีความเป็ นไปได้ที่อาจจะลดขนาดการซื้อ
พันธบัตรที่ปัจจุบนั มีการเข้าซื้อผ่านนโยบาย QE 3 ปริ มาณ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน โดยแบ่งเป็ นพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ จานวน 4 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และตราสารที่มีอสังหาริ มทรัพย์จานอง (MBS) จานวน 4.5 หมื่นล้านต่อเดือน การ
ลดขนาด QE ลงจะทาให้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ อาจจะแข็งค่าขึ้นในอนาคตและกดดันราคาทองคาในรู ปเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
และลดความน่าสนใจในการถือครองทองคาลง อย่างไรก็ดีประเด็นการลด QE ยังไม่มีความชัดเจนโดยต้องรอติดตามตัวเลข
เศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การขายต่อเนื่องของกองทุนขนาดใหญ่ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี มีแรงขายออกของกองทุนอย่างต่อเนื่อง
อย่างกองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือครองทองคาสูงที่สุดในโลก ลดระดับการถือครองลงจากประมาณ 1,350 ตัน
ในช่วงต้นปี มาใกล้ 1,013 ตัน ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรื อลดลงกว่า 337 ตัน การขายอย่างต่อเนื่องถือเป็ นแรงกดดันต่อ
ตลาดทองคา
3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยจีนเป็ นประเทศที่มีการบริ โภคทองคาเป็ นอันดับ 2 ของโลก ขณะที่เศรษฐกิจ
จีนเป็ นตัวผยุงเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผา่ นมา การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนอาจจะทาให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้ อลดต่าลงและลด
แรงดึงดูดในการถือครองทองคาในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ ยง
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤษภาคม
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

7
8
0

โดยสรุ ปกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคา ผูค้ า้ ส่งทองคา ประธานชมรมค้าทองคาและผูป้ ระกอบกิจการ
นายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 15 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
มิถนุ ายนจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นจานวน 7 ตัวอย่าง คาดราคาทองคาในประเทศในเดือนมิถุนายนจะปรับตัวลดลงจานวน 0 ตัวอย่าง
และคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมิถุนายนจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมจานวน 8 ตัวอย่าง จะเห็นว่า
โดยรวมความคิดเห็นของกลุ่มผูค้ า้ ทองคาส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคาในประเทศจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาในช่วงเดือน
พฤษภาคมและอาจจะปรับตัวขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นของผูค้ า้ ทองคาที่มีต่อราคาทองคา
ในช่วงเดือนมิถนุ ายนได้วา่ กลุ่มผูค้ า้ มองว่าราคาอาจจะทรงตัวสลับปรับตัวขึ้นได้ระหว่างเดือน
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

2. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

3. คุณวิชยั แสงเจริ ญตระกูล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด

4. คุณพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอลซีเอช บูลเลี่ยน จากัด

5. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่ วนจากัด ห้างทองน่าเชียง

6. คุณบุณเลิศ สิ ริภทั รวณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด

7. คุณธีรเดช สินธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

9. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

11. คุณชัยชนะ ประพฤติพงษ์

ประธานชมรมฝ่ ายบริ หาร จังหวัดนครราชสีมา (ห้างทองอึ้งเตียงกี่)

12. คุณจิรวัฒน์ เลิศชนะวงษ์

ประธานชมรมจังหวัดกาแพงเพชร (ห้างทองจงเจริ ญเยาวราช)

13. คุณสุรพล โอวิทยากุล

ประธานชมรมจังหวัดเชียงใหม่ (ห้างทองย่งเชียงล้ง)

14. คุณมนัส มนัสปิ ยะเลิศ

ประธานชมรมจังหวัดกาญจนบุรี (ห้องทองทรัพย์ทวี)

15. คุณทัศวรรณ ศรี เมืองวัฒนา

ประธานชมรมจังหวัดหนองคาย (ห้างทองศรี เมืองวัฒนา)

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
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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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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ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจยั

สมาคมค้ าทองคา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท ห้ างขายทองจินฮัวเฮง
้ จากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
บริษัท รอยัล คลาสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริษัท ห้ างค้ าทอง หลูยฮู่ วด จากัด
บริษัท ห้ างค้ าทอง หลูชงฮวด
ั้
(2498) จากัด
บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท ทองภัทร โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จากัด
บริษัท ซินคีเชียงค้ าส่ง จากัด
บริษัท ห้ องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างทองน่าเชียง
ห้ างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9
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บริษัท ไฟน์โกลด์ จากัด
บริษัท ห้ างทองซินเจี ้ยเชียง จากัด
บริษัท หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จากัด
บริษัท ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ป จากัด
ห้ างทองโต๊ ะกังเฮงกี่
ห้ างทองนาโชค 1997 (บางกระดี่)
ห้ างทอง ตังเชี
้ ยงเฮง
ห้ างเพชรทองศรี โต๊ ะกัง
ร้ านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสีมา
ร้ านทองทรัพย์สพุ รรณ
ห้ างทองย่งเชียงล้ ง
ห้ างทองจงเจริญเยาวราช
บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้ างทองเองเกียงฮึ ้ง
ห้ างทองอึ ้งเตียงกี่
ห้ างทองศรี เมืองวัฒนา
ห้ างทองแม่มาลี
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้ าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
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