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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ
1. นายจิตติ
2. นายพิชญา
3. นางอุบล
4. รศ.ดร.จักษ์
5. ผศ.ดร.เอกชัย
6. ดร.วรรณรพี
7. ดร.บุญเลิศ
8. นายสุรพล
9. น.ส.ทัศวรรณ
10. นายธีระ
11. นายเริงชัย
12. นายพรชัย
13. นายสุพจน์
14. นายวิรัตน์
15. นายธีรเดช
16. นายสมบูรณ์
17. นายวรชัย
18. นายปานะพงษ์

ตั้งสิทธิ์ภักดี
พิสุทธิกุล
วิริยะผล
อัศวานันท์
อภิศักดิ์กุล
บานชื่นวิจิตร
จิตรมณีโรจน์
โอวิทยากุล
ศรีเมืองวัฒนา
ตั้งหลักมั่นคง
วิริยะกุล
สุดายุวร
โรจนากี
จุฑาวรากุล
สินธพเรืองชัย
ภุชงค์โสภาพันธุ์
ตั้งสิทธิ์ภักดี
สุทธีวงศ์

นายกสมาคมค้าทองคำ
อุปนายกสมาคมค้าทองคำ
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
ผู้แทนหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างค้าทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด
กรรมการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ

คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ
1. ผศ.ดร.เอกชัย
2. รศ.ดร.จักษ์
3. รศ.ดร.ละออ
4. ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม
5. อ.วีระพล
6. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์
7. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ
8. นายพีรพงศ์
9. นายสุภทัต
10. นายพลวัตร

อภิศักดิ์กุล
อัศวานันท์
บุญเกษม
ทิพย์สุวรรณ์
วิชญานุภาพ
วิริยะผล
ปภังกร
ฉัตร์ทอง
โรจนากีขจร
สารวิทย์

ประธานคณะทำงานฯ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะทำงาน
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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มกราคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม 2564 ที่
ผ่านมา จากระดับ 69.39 จุด มาอยู่ที่ระดับ 69.95 จุด เพิ่มขึ้น 0.56 จุด หรือคิดเป็น 0.80% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ
เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย การอ่อนค่าของเงินบาท นโยบายทางก ารเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสแรกของปี 2565 (ม.ค.–มี.ค.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
สุดท้ายของปี 2564 จากระดับ 68.37 จุด มาอยู่ที่ระดับ 70.24 จุด เพิ่มขึ้น 1.87 จุด หรือคิดเป็น 2.47% โดยดัชนีฯ ที่ปรับ
เพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก การอ่อนค่าของเงินบาท ทิศทางราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ ความต้องการสินทรัพย์
ปลอดภัย และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน มกราคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่า 47%
ไม่แน่ใจว่าจะซือ้ ทองคำในเดือนนี้ หรือไม่ ขณะที่ 35% จะซื้อทองคำ และอีก 18% ยังไม่ซื้อทองคำ
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มกราคม 2565 จะลดลง มี
จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 5 ราย ส่วนที่คาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2564 มีจำนวน
2 ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มกราคม 2565 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้
Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,755 – 1,852 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์
96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 27,850 – 29,150 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ
32.89 – 33.93 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนทองคำในเดือน มกราคม 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ในช่วงต้นปีสถานการณ์ราคา
ทองมีปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ FED จะปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้น และปัจจัยบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID19 สายพันธุ์โอมิครอน ทั้งนี้ ราคาทองคำมีลักษณะการแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับ และสร้างฐานราคา โดยอาจเข้าซื้อ
เพื่อสะสมเมื่อราคาทองย่อตัว หรือซือ้ ขายในระยะสั้นตามการเคลื่อนไหวของราคาทอง
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2564
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อเดือน
ธั น วาคม 2564 อ้ า งอิ ง จากราคาทองคำที ่ ป ระกาศโดย
สมาคมค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 28,050 บาท
ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ
28,800 บาท ต่ อ น้ ำ หนั ก 1 บาททองคำ ส่ ว นต่ า งราคา
สูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 750 บาท หรือคิดเป็น 2.60% โดยราคา
ปิด ณ สิ้นเดือน ธันวาคม อยู่ที่บาทละ 28,650 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน ธันวาคม 2564 เคลื่อนไหวต่ำสุด 1,752.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ
เคลื่อนไหวสูงสุด 1,830.48 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุด อยู่ที่ 77.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือคิดเป็น 4.24% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน ธันวาคม อยู่ที่ 1,828.62 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่กองทุน SPDR
ถือครองทองคำลดลง 17.19 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564 จากระดับ 992.85 ตัน มาที่ระดับ 975.66 ตัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน
ธั น วาคม 2564 ซึ ่ ง เคลื ่ อนไหวต่ ำ สุ ด 33.15 บาท ต่ อ 1
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และเคลื ่ อ นไหวสู ง สุ ด 34 บาท ต่ อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด -ต่ำสุดอยู่ที่ 0.85 บาท
หรือคิดเป็น 2.50% โดยปิด ณ สิ้นเดือน ธันวาคม อยู่ที่
33.20 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มกราคม
2565 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม 2564 ที่
ผ่านมา จากระดับ 69.39 จุด มาอยู่ที่ระดับ 69.95 จุด เพิ่มขึ้น
0.56 จุด หรือคิดเป็น 0.80% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่ม
ขึ้นมา เนื่องจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย การอ่อน
ค่าของเงินบาท นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)

ดั ช นี ค วามเชื ่ อ มั ่ น ราคาทองคำระยะสามเดื อ นใน
ไตรมาสแรกของปี 2565 (ม.ค.–มี.ค.) ปรับเพิ่มขึ้นจาก ไตร
มาสสุดท้ายของปี 2564 จากระดับ 68.37 จุด มาอยู่ที่ระดับ
70.24 จุด เพิ่มขึ้น 1.87 จุด หรือคิดเป็น 2.47% โดยดัชนีฯ ที่
ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก การอ่อนค่าของเงิน
บาท ทิศทางราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ ความต้องการสินทรัพย์
ปลอดภัย และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

*ราคาทองคำในประเทศรายไตรมาส อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มกราคม 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มกราคม 2565
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในไตรมาสแรกของปี 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในไตรมาสแรกของปี 2565
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การซื้อทองคำในช่วงเดือน มกราคม 2565
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่า 47% ไม่
แน่ใจว่าจะซือ้ ทองคำในเดือนนี้ หรือไม่ ขณะที่ 35% จะซื้อทองคำ
และอีก 18% ยังไม่ซื้อทองคำ

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน มกราคม 2565
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบ
ราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มกราคม 2565 รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้
ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ
ราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำใน
เดือน มกราคม 2565 จะลดลง มีจำนวน 6 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
มี จ ำนวน 5 ราย ส่ ว นที่ ค าดว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาทองคำในเดื อ น
ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2 ราย
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บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,720 – 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,720 – 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา
สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำ หนั กระหว่าง 1,820 – 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมี ก รอบเฉลี่ ย ของราคาทองคำ
ตลาดโลกอยูบ่ ริเวณ 1,755 – 1,852 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 27,500 –
29,950 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 27,500– 28,100 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 28,800 – 29,950 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 27,850 – 29,150 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50 – 34.50
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 32.50 – 33.30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 33.30 – 34.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ
เฉลี่ยของค่าเงินบาท อยู่บริเวณ 32.89 – 33.93 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รายงานศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน มกราคม และไตรมาสแรกของปี 2565
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2565
1. นโยบายทางการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ จะ
จัดการประชุมนโยบายการเงินประจำวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ถึงแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังเฟดประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงิน QE เป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2. สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดอาจไม่
รุนแรงแต่การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากจำนวนผู้ติดเชื้อ ฯ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่การประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด หรือการปิดเมืองอีกครั้ง ขณะที่โมเดอร์
นา หวังที่จะเริ่มการทดลองทางคลิ นิกสำหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงต้นปี 2565 เนื่องจากใน
ปัจจุบันบริษัทกำลังทุ่มเทไปที่การพัฒนาวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA-1273
3. สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น โดยสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จี น , เมี ย นมา, เกาหลี เหนื อ และบั ง กลาเทศ รวมทั ้ ง ได้ เพิ ่ ม เซนส์ ไ ทม์ กรุ ๊ ป (Sense Time Group) ซึ ่ ง เป็ น บริ ษ ัทด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ของจีนไว้ในบัญชีดำด้านการลงทุนด้วย ขณะที่ ปธน.ไบเดน แห่งสหรัฐ ฯ เปิดเผยว่า ได้บอกกับประธานาธิบดี
วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียว่า รัสเซียอาจต้องชดใช้อย่างหนักและเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงหากทำการบุก
ยูเครน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว สร้างแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

การลงทุนทองคำในเดือน มกราคม 2565
การลงทุนทองคำในเดือน มกราคม 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ในช่วงต้นปีสถานการณ์ราคา
ทองมีปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ FED จะปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้น และปัจจัยบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID19 สายพันธุ์โอมิครอน ทั้งนี้ ราคาทองคำมีลักษณะการแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับ และสร้างฐานราคา โดยอาจเข้าซื้อ
เพื่อสะสมเมื่อราคาทองย่อตัว หรือซื้อขายในระยะสั้นตามการเคลื่อนไหวของราคาทอง
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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 และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

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