
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2562 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
 



  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหว่ำง 
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คณะทีป่รกึษาศูนย์วิจัยทองค า 

1. นำยจิตติ  ต้ังสิทธิ์ภักดี นำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
2. นำยยุทธศิลป์ เตยะรำชกุล นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง  
3. นำยพิชญำ พิสุทธิกุล  อุปนำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
4. นำงอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงค้ำทองยู่หลงกิมกี่ 
5. รศ.ดร.จักษ์ อัศวำนันท์ ผู้แทนหุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองบ้วนฮั่วล้ง 
6. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
7. ดร.วรรณรพี บำนช่ืนวิจิตร อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
8. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
9. นำยสุรพล โอวิทยำกุล ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนำ ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดหนองคำย 
11. นำยธีระ  ต้ังหลักมั่นคง ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดอุดรธำนี 
12. นำยเริงชัย วิริยะกุล  ประธำนชมรมร้ำนทองอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
13. นำยพรชัย สุดำยุวร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
14. นำยสุพจน์ โรจนำกี  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงค้ำทองหลูช้ังฮวด (2498) จ ำกัด 
15. นำยวิรัตน์ จุฑำวรำกลุ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ำกัด 
16. นำยธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 

     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ์ ภุชงค์โสภำพันธุ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 
18. นำยวรชัย ต้ังสิทธิ์ภักดี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด 
19. นำยปำนะพงษ์ สุทธีวงศ์  ผู้จัดกำรสมำคมค้ำทองค ำ 

 
คณะท างานศนูย์วิจัยทองค า 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวำนันท์ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
3. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ผู้อ ำนวยกำร 
4. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. น.ส.หฤทัย นันทะวงศ์ คณะท ำงำน 
7. นำยพลวัตร สำรวิทย์  คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือน มกราคม ที่ผ่านมา จาก

ระดับ 66.05 จุด มาอยู่ที่ระดับ 65.09 จุด ลดลง 0.96 จุด หรือคิดเป็น 1.45% โดยปัจจัยท่ีท ำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมำน้ัน 

น่ำจะมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขำยท ำก ำไรของกองทุน ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของ

ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) และสุดท้ำย กระแสเงินทุนไหลเข้ำทรัพย์สินเสี่ยงมำกข้ึน ตำมล ำดับ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 318 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 42.77 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ 

2562 ขณะท่ีร้อยละ 40.25 คำดว่ำจะซื้อทองค ำ และร้อยละ 16.98 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในเดือนน้ี 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำท่ีอ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เช่ือว่ำรำคำทองค ำในเดือน กุมภำพันธ์ 2562 คำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะเพิ่มข้ึน จ ำนวน 7 รำย และคำดว่ำใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน มกรำคม 2562 จ ำนวน 2 รำย ส่วนท่ีคำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย 

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังน้ี 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,283 – 1,352 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์  

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,000 – 19,900 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ

31.00 – 31.76 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองค ำในเดือนน้ี น่ำจะสำมำรถ

ปรับข้ึนต่อไปได้ในระยะสั้น แต่หำกรำคำทองค ำไม่สำมำรถยืนอยู่เหนือระดับ 1 ,345 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ อำจท ำให้

รำคำทองค ำมีกำรย่อตัว โดยมีแนวรับอยู่ท่ี 1,302 - 1,287 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ท้ังน้ี อำจพิจำรณำเข้ำซื้อเก็งก ำไรระยะ

สั้น หำกรำคำทองค ำใกล้บริเวณแนวรับดังกล่ำว 
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สรุปราคาทองค าประจ าเดือน มกราคม 2562 

ราคาทองค าในประเทศ 
รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ ์96.5% ในเดือน มกรำคม 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำท่ีประกำศโดยสมำคม

ค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,250 – 19,700 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ ณ วันท่ี 

31 มกรำคม 2562 ปรับลดลง 150 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำ ณ สิ้นเดือน ธันวำคม 2561 

ภาพกราฟราคาทองค าในประเทศ เดือน มกราคม 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองค า 

 

ราคาทองค าตลาดโลก (Gold Spot) 
รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มกรำคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,276.63 – 1,326.28 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ     

ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มข้ึน 36.61 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 2.86% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน

ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีกองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำเพิ่มข้ึน 36.20 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ธันวำคม 2561

จำกระดับ 787.67 ตัน เพิ่มข้ึนมำท่ีระดับ 823.87 ตัน ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก เดือน มกราคม 2562 
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ค่าเงินบาท 

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯในเดือน มกรำคม 2562 แข็งค่ำข้ึน จำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน 

ธันวำคม ท่ีผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.98 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3.03 % โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง

31.16 – 32.43 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน มกราคม 2562 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (AvgClosed) 

 ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปรับลดลง

เล็กน้อยจำกเมื่อเดือน มกรำคม ท่ีผ่ำนมำ จำกระดับ 66.05 จุด มำอยู่ท่ีระดับ 65.09 จุด ลดลง 0.96 จุด หรือคิดเป็น 1.45% 

ดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือกว่ำระดับ 50 จุด โดยปัจจัยท่ีท ำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมำน้ัน นักลงทุนค่ำว่ำน่ำจะมำจำกกำรแข็งค่ำของเงิน

บำท กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) และ

สุดท้ำย กระแสเงินทุนไหลเข้ำทรัพย์สินเสี่ยงมำกข้ึน ตำมล ำดับ 

เม่ือเทียบเคียงดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าเดือน มกราคม 2562 (จัดท ำในเดือน ธันวำคม 2561) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันน้ัน พบว่ำ ค่ำดัชนี

อยู่ท่ีระดับ 66.05 จุด ปรับเพิ่มข้ึนจำกเดือนก่อนหน้ำเล็กน้อย 0.06 จุด จำกระดับ 65.99 จุด ขณะท่ีรำคำทองค ำแท่ง 96.5% 

โดยเฉลี่ยในเดือน มกรำคม 2562 อยู่ท่ีระดับ 19,487.04 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ เพิ่มข้ึนจำกรำคำเฉลี่ยเดือน ธันวำคม 

2561 ท่ี 95.04 บำท จำกระดับรำคำ 19,392 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

การซื้อทองค าในช่วงเดอืน กุมภาพนัธ์ 2562 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค ารายใหญ ่(Gold Trader Consensus) ที่มีต่อทิศทางและกรอบราคาทองค าใน

ตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

บริษัท 
GOLD SPOT ค่าเงินบาท / ดอลลาร ์ ทองค า96.5% /บาท 

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

1. บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 1,287 1,345 30.92 31.75 18,950 19,850 

2. บจ.ออสสิริส 1,285 1,360 31.00 31.75 18,950 19,900 

3. บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟวิเจอร์ส 1,290 1,350 31.00 31.60 19,300 19,900 

4. บจ.เอ็มทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร ์ 1,290 1,340 31.10 31.90 19,200 19,600 

5. บจ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,285 1,358 31.00 31.80 19,000 20,100 

6. บจ.จีที โกลด์ บูลเลี่ยน 1,280 1,350 31.10 31.50 19,100 19,850 

7. บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 1,280 1,350 30.95 31.70 19,100 19,700 

8. บจ.ชายน์นิ่ง โกลด ์บูลเลี่ยน 1,265 1,362 30.55 31.95 19,000 19,900 

9. บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน 1,290 1,355 31.00 31.60 19,000 19,900 

10. บจ.ซินเนอร์จ้ี คอมโมดติี้ส ์เทรด 1,250 1,350 31.00 32.50 19,200 19,850 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเช่ือว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,250 – 1,362 ดอลลำร์สหรัฐฯ    

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,250 – 1,290 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะท่ีกรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,340 – 1,362 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมกีรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำตลำดโลก

อยูบ่ริเวณ 1,283 – 1,352 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเช่ือว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,950 –

20,100 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,950 – 19,300 บำทต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะท่ีกรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,600 – 20,100 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมกีรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 19,000 – 19,900 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเช่ือว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.55 – 32.50

บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 30.55 – 31.10 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯขณะท่ีกรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.50 – 32.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

เฉลี่ยของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 31.00 – 31.76 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

1. สภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ หลังจำกสหรัฐฯ ยุติ

กำรชัตดำวน์ยำวนำนถึง 35 วัน เมื่อวันท่ี 25 มกรำคม 2562 แต่นักลงทุนยังคงไม่วำงใจ เน่ืองจำกรัฐบำลสหรัฐฯ ก ำลัง

ก ำหนดขยำยเพดำนหน้ี ในวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งหำกมีกำรชัตดำวน์อีกครั้ง จะเป็นปัจจัยบวกต่อรำคำทองค ำ 

2. ความไม่แน่นอนกรณีการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ

นำงเทเรซำ เมย์ นำยกรัฐมนตรีของอังกฤษ เผชิญควำมเสี่ยงท่ีสูงข้ึน เมื่อสมำชิกสภำนิติบัญญัติของอังกฤษ เสนอให้

นำงเทเรซำ เมย์ ทบทวนกำรเจรำจำสนธิสัญญำ Brexit กับสหภำพยุโรป อีกครั้ง  

3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำหลังจำกค่ำเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ด่ิงลงในช่วงท่ีผ่ำน

มำ โดยได้รับแรงกดดันจำกแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีซบเซำของสหรัฐฯ อันเป็นผลจำกอุปสรรคท่ัวโลก ปัญหำด้ำนกำรค้ำ

ระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ  และกำรเจรจำเร่ืองงบประมำณรัฐบำลสหรัฐฯ  

4. ทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟด กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นำยเจอโรม โพเวลล์ ประธำนเฟด มีก ำหนดจะ

แถลงนโยบำยทำงกำรเงินประจ ำปี ต่อกรรมำธิกำรด้ำนกำรธนำคำรแห่งวุฒิสภำสหรัฐฯ ในปลำยเดือนกุมภำพันธ์น้ี ซึ่ง

อำจท ำให้เฟดปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรข้ึนดอกเบ้ียได้ในอนำคต 

 

การลงทุนทองค าในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองค ำในเดือนน้ี ในระยะ

สั้นรำคำทองจะค่อยๆ ขยับข้ึนต่อไปได้ แต่หำกไม่สำมำรถยืนอยู่เหนือระดับ 1,345 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ อำจท ำ

ให้รำคำทองค ำเกิดกำรย่อตัว โดยมีแนวรับอยู่ท่ี 1,302 - 1,287 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ท้ังน้ีอำจพิจำรณำเข้ำซื้อหำก

รำคำทองค ำใกล้บริเวณแนวรับดังกล่ำวเพื่อเก็งก ำไรในระยะสั้น   

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำท่ีอ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เช่ือว่ำรำคำทองค ำในเดือน กุมภพันธ์ 2562 คำดว่ำ

รำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน จ ำนวน 7 รำย และคำดว่ำใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน มกรำคม 2562 จ ำนวน 2 รำย ส่วน

ท่ีคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย 
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รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เน้ือหาในรายงานจัดท าขึ้น โดยมิได้มี

วัตถุประสงค์ในการชี้น าให้มีการซื้อขายหรือชี้น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวม

จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการวิจัย 

 
 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผูป้ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟื้อขอ้มูล 

1. บริษัท จีท ีเวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
2. บริษัท จีท ีโกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด 
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 
6. บริษัท ออสสริิส จ ำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
8. บริษัท ชำยน์น่ิง โกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด 
9. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิต้ีส์ เทรด จ ำกัด 

ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 
เว็บไซต์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล  : contact@goldresearchcenter.com 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองค ำ 
ติดต่อขอรับข้อมูลกำรวิจัยโทร. 0-2020-9000 ต่อ 53 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยทองค ำ 
เลขที ่33/124 อำคำรวอลล์สตรีททำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th 
  
คุณหฤทัย นันทะวงศ์ / ประสำนงำนสื่อมวลชน 
เลขที ่43 อำคำรไทย ซีซี ทำวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 209, ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250, มือถือ 09-6889-0046 
อีเมล :haruethai@gtwm.co.th 

http://www.goldtraders.or.th/
mailto:peerapong@goldtraders.or.th

