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โรจนากี
14. นายวิรัตน์
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15. นายธีรเดช
สินธพเรืองชัย
16. นายสมบูรณ์
ภุชงค์โสภาพันธุ์
17. นายวรชัย
ตั้งสิทธิ์ภักดี
18. นายปานะพงษ์
สุทธีวงศ์

นายกสมาคมค้าทองคำ
อุปนายกสมาคมค้าทองคำ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
กรรมการ บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จำกัด
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. รศ.ดร.เอกชัย
อภิศักดิ์กุล
2. รศ.ดร.จักษ์
อัศวานันท์
3. รศ.ดร.ละออ
บุญเกษม
4. ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
5. อ.วีระพล
วิชญานุภาพ
6. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์
วิริยะผล
7. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ
ปภังกร
8. นายพีรพงศ์
ฉัตร์ทอง
9. นายสุภทัต
โรจนากีขจร
10. นายพลวัตร
สารวิทย์

ประธานคณะทำงานฯ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะทำงาน
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บทสรุปการวิจยั
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิถุนายน 2565
ที่ผ่านมา จากระดับ 64.47 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.24 จุด ลดลง 8.23 จุด หรือคิดเป็น 12.76% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ
ปรับลดลงมานั้น มีสาเหตุมาจาก ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ก.ค.–ก.ย.) ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี
2565 จากระดับ 60.56 จุด มาอยู่ที่ระดับ 53.45 จุด ลดลง 7.11 จุด หรือคิดเป็น 11.74% โดยดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมา
นั้น สาเหตุมาจาก รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้น เงินทุนไหลเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง การแข็งค่า
ของเงินบาท สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เริ่มคลี่คลาย และเศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณการฟื้นตัว
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ราย ในจำนวนนี้
มี 200 ราย หรือเทียบเป็น 63% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ ในเดือนนี้ หรือไม่ ส่วนจำนวน 80 ราย หรือเทียบเป็น 25% ไม่ซื้อ
ทองคำ และจำนวน 40 ราย หรือเทียบเป็น 12% จะซื้อทองคำ

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 8 ราย หรือเทียบเป็น 62% เชื่อว่าราคา
ทองคำในเดือน กรกฎาคม 2565 จะลดลง ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำใน
เดือน มิถุนายน 2565 และ จำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15% คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
สำหรับ การคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2565 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มี
มุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,714 – 1,832 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่ง ใน
ประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29,300 – 30,900 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงิน
บาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 35.11 – 36.43 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำยังคงมีความผัน
ผวน แต่ยังคงมีแรงช้อนซื้อเพื่อพยุงราคาทองคำไว้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยเร็วขึ้น หลังจาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเดือน มิถุนายน
ที่ผ่านมา ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงในระดับจำกัด แม้ว่าอนาคต FED จะมีการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควรระมัดระวังในการซื้อขายทองคำในช่วงที่ราคาทองมีทิศทางที่ยังไม่แน่นอน
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2565
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่ง ในประเทศความบริ ส ุทธิ์ 96.5% ในเดือ น
มิถุนายน 2565 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม
ค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 29,800 บาท ต่อน้ำหนัก
1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 30,800 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 1,000
บาท หรือคิดเป็น 3.25% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน
อยู่ที่บาทละ 30,350 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน มิถุนายน 2565 เคลื่อนไหว
ต่ ำ สุ ด 1,802.66 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ทรอยออนซ์ และ
เคลื่อนไหวสูงสุด 1,878.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคาสูง สุ ด -ต่ ำ สุ ด อยู ่ ที่ 76.24 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ หรื อ คิ ด เป็ น 4.06% โดยราคาปิ ด ณ สิ ้ น เดื อ น
มิถุนายน อยู่ที่ 1,807.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง 18.05 ตัน เมื่อ
เทียบกับสิ้นเดือน พฤษภาคม 2565 จากระดับ 1,068.36 ตัน
มาที่ระดับ 1,050.31 ตัน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

ค่าเงินบาท
ค่ า เงิ น บาท เมื ่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เดื อ น
มิ ถ ุ น ายน 2565 ซึ ่ ง เคลื ่ อ นไหวต่ ำ สุ ด 34.18 บาท ต่ อ 1
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และเคลื ่ อ นไหวสู ง สุ ด 35.57 บาท ต่ อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด -ต่ำสุดอยู่ที่ 1.39 บาท
หรือคิดเป็น 3.91% โดยปิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน อยูท่ ี่ 35.29
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ปรั บ ลดลงเมื ่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จากระดับ 64.47
จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.24 จุด ลดลง 8.23 จุด
หรือคิดเป็น 12.76% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ
ปรับลดลงมานั้น มีสาเหตุมาจาก ความกังวล
เรื ่ อ งการปรั บ ขึ ้ น อั ต ราดอกเบี ้ ย ของ FED
รายงานตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ
ปรับตัวดีขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท แรงขาย
ทองคำจากธนาคารกลางชาติ ต ่ า ง ๆ และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัว
อน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)
สูง*ราคาทองคำในประเทศรายเดื
ขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ก.ค.–ก.ย.)
ปรั บ ลดลงจากไตรมาสที ่ 2 ของปี
2565 จากระดั บ 60.56 จุ ด มาอยู ่ ท ี ่ ร ะดั บ
53.45 จุ ด ลดลง 7.11 จุ ด หรื อ คิ ด เป็ น
11.74% โดยดั ช นี ฯ ที ่ ป รั บ ลดลงมานั ้ น มี
สาเหตุมาจาก รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้น เงินทุนไหลเข้า
ไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง การแข็ง ค่าของเงินบาท
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ส เซี ย ยู เ ครน เริ ่ ม คลี ่ ค ลาย และเศรษฐกิ จ โลกส่ง
สัญญาณการฟื้นตัว
*ราคาทองคำในประเทศรายไตรมาส อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)

[ศูนย์วิจัยทองคำ] รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

Page 5

Gold Price Sentiment Index
Gold Traders Consensus

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในเดือน กรกฎาคม 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในเดือน กรกฎาคม 2565

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565
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การซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ราย ในจำนวนนี้มี 200 ราย หรือเทียบเป็น
63% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ ในเดือนนี้ หรือไม่ ส่วนจำนวน 80 ราย หรือเทียบเป็น
25% ไม่ซื้อทองคำ และจำนวน 40 ราย หรือเทียบเป็น 12% จะซื้อทองคำ

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็น ที่ม ีต่อ
ทิศทางและกรอบราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กรกฎาคม
2565 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบ
กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน
13 ราย ในจำนวนนี้มี 8 ราย หรือเทียบเป็น 62% เชื่อว่าราคาทองคำในเดื อ น
กรกฎาคม 2565 จะลดลง ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าใกล้เคียง
กับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2565 และ จำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15%
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,650 – 1,890 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,650 – 1,779 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,780 – 1,890 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ย
ของราคาทองคำตลาดโลกอยู่บริเวณ 1,714 – 1,832 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
29,000 – 31,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 29,000 –
29,750 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30,500 – 31,700
โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 29,300 – 30,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.20 –
37.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 34.20 – 35.70 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 35.75 – 37.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยมีกรอบเฉลี่ยของค่าเงินบาท อยู่บริเวณ 35.11 – 36.43 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2565
1. การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ต้องติดตามการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) ประจำวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยนายคริสโตเฟอร์
วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุม
เดือน กรกฎาคม 2565 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
2. ความวิตกต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ความวิตกว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จะชะลอตัวลง ภาวะราคาน้ำมัน ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้คะแนนนิยมของนายไบเดน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปรับลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า พรรคเดโมแครตอาจสูญเสียที่นั่งในสภาคองเกรสอย่างน้อย 1
ที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ความผันผวนและความเสี่ยงทางการเมืองของสหรัฐ ฯ ที่
เพิ่มขึ้น จะเป็นการกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและจะกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2565
ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำยัง คงมีความผันผวน แต่ยังคงมีแรงช้อนซื้อเพื่อพยุง ราคา
ทองคำไว้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้น หลังจาก FED ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้
ราคาทองคำอ่อนตัวลงในระดับจำกัด แม้ว่าอนาคต FED จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควร
ระมัดระวังในการซื้อขายทองคำในช่วงที่ราคาทองมีทิศทางที่ยังไม่แน่นอน
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About US
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
ผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมอง
ของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็น
ประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การ
จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
10. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด 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 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
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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