
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนยวิจัยทองคําประจําเดือน ตุลาคม 2559 

โดยความรวมมือ ระหวาง 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สมาคมคาทองคํา   สมาคมเพชรพลอยเงินทอง 

และ บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 
 

Gold Price Sentiment Index / Gold Traders Consensus 
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คณะที่ปรึกษาศูนยวิจัยทองคํา 
1. นายจิตติ   ต้ังสิทธ์ิภักดี นายกสมาคมคาทองคํา 
2. ผศ.ดร.เอกชัย   อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3. นายยุทธศิลป   เตยะราชกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง  
4. นายพิชญา   พิสุทธิกุล   อุปนายกสมาคมคาทองคํา 
5. ดร.วรรณรพี   บานช่ืนวิจิตร อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
6. รศ.ดร.จักษ   อัศวานันท ผูแทนหุนสวนผูจัดการ หางทองบวนฮั่วลง 
7. ดร.บุญเลิศ   จิตรมณีโรจน อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
8. นายสุรพล   โอวิทยากุล ประธานชมรมรานทอง จังหวัดเชียงใหม 
9.  น.ส. ทัศวรรณ   ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมรานทอง จังหวัดหนองคาย  
10.นายธีระ  ต้ังหลักม่ันคง ประธานชมรมรานทอง จังหวัดอุดรธานี 
11.นายเริงชัย   วิริยะกุล  ประธานชมรมรานทอง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
12.นายพรชัย   สุดายุวร  กรรมการผูจัดการ บริษัท แอล ซี เอช บูลเล่ียน จํากัด 
13.นางอุบล   วิริยะผล  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด หางคาทองยูหลงกิมก่ี  
14.นายสุพจน   โรจนากี  กรรมการผูจัดการ บริษัท หางคาทอง หลูช้ังฮวด (2498) จํากัด 
15.นายวิรัตน   จุฑาวรากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟนโกลด จํากัด 
16.นายธีรเดช   สินธพเรืองชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท หางขายทองทองใบเยาวราช (1988) จํากัด 

     กรรมการผูจัดการ บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 
17.นายสมบูรณ   ภุชงคโสภาพันธุ กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด หางทองน่ําเชียง 
18.นายวรชัย   ต้ังสิทธ์ิภักดี กรรมการผูจัดการ บริษัท จีที โกลด บูลเล่ียน จํากัด  
19.นายปานะพงษ   สุทธีวงศ  ผูจัดการ สมาคมคาทองคํา 
 
คณะทํางานศูนยวิจัยทองคํา 
1. ผศ.ดร.เอกชัย   อภิศักดิ์กุล ประธานคณะทํางานศูนยวิจัยฯ 
2. รศ.ดร.จักษ   อัศวานันท ที่ปรึกษาศูนยวิจัยฯ 
3. ดร. พิบูลยฤทธ์ิ  วิริยะผล  ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ 
4. ดร. อัฐวุฒิ  ปภังกร  รองผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ  
5. นายสรรพกัณฑ  ปทมบริสุทธ์ิ หัวหนาคณะทํางาน 
6. นายพีรพงศ   ฉัตรทอง  ผูชวยผูอํานวยการและเลขานุการ 
7. นางสาวปฐมาภรณ  อรัญพิทักษ คณะทํางาน 
8. นายปติพงษ   พันธุธีรานุรักษ คณะทํางาน 
9. นางสาวหฤทัย  นันทะวงศ คณะทํางาน 
10.นายพลวัตร สารวิทย  คณะทํางาน 
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บทสรุปการวิจัย 
ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559 อยูในระดับ 61.90 จุด เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 9.67 จุด 

หรือเพิ่มข้ึนกวา 18.51% จากระดับ 52.23 จุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเช่ือม่ันของนักลงทุนทองคําตอราคาทองวายังมีความ
นาสนใจในการลงทุนเปนอยางมาก และนักลงทุนสวนใหญคาดวาราคาทองคํานาจะปรับตัวสูงข้ึนไดในเดือนตุลาคม โดยมี
ปจจัยหลักท่ีหนุนราคาทองคํา คือ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจ ตามมาดวยอันดับสองการออนคาของเงินบาท และความ
ตองการซื้อสินทรัพยปลอดภัยมาเปนอันดับสาม และอันดับสี่ แรงซื้อทํากําไร สุดทาย ความตองการทองคําจากกองทุนและ
ธนาคารกลาง  

สวนดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในระยะสามเดือนปรับลดลงมาเล็กนอย โดยเปนการลดลงอยางตอเนื่องจาก
เดือนท่ีผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงมุมมองเชิงลบตอราคาทองคําในชวงไตรมาสสุดทายของป 2559 โดยดัชนีลดลง 1.77 จุด 
หรือลดลงกวา 3.12% จากระดับ 56.81 มาอยูท่ีระดับ 55.04 จุด  

 จากกลุมตัวอยางจํานวน 298 ตัวอยาง พบวา 53.82% ของกลุมตัวอยางคิดวาจะซื้อทองคําในชวงหนึ่งเดือน
ขางหนา เพิ่มข้ึนจาก 47.84 % ในเดือนกันยายน ขณะท่ี 28.13% ยังไมแนใจวาจะซื้อทองคําหรือไมในชวงหนึ่งเดือนขางหนา 
และอีก 27.43% คาดวาจะยังไมซื้อทองคําในชวงหนึ่งเดือนขางหนา 

บทสรุปความคิดเห็นผูคาทองคําประจําเดือนตุลาคม 2559 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบกิจการคาทองคําราย
ใหญ และผูประกอบกิจการนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับราคาทองคํา จํานวน 10 ตัวอยาง โดยสวน
ใหญเช่ือวาราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559 จะเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึน จํานวน 4 ราย โดยกลุมตัวอยางท่ีเหลือใหมุมมองท่ี
เทากัน คือคาดวาราคาทองคําจะใกลเคียงกับราคาทองในเดือนกันยายน 2559  จํานวน 3 ราย และมีมุมมองคาดการณวาราคา
ทองคําจะลดลง จํานวน 3 ราย 

สําหรับราคาทองคําในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุมตัวอยางคาดการณอยูระหวาง 1,341 - 1,380 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอออนซ โดยมีความถี่หนาแนนบริเวณ 1,340 – 1,360 และ 1,361 - 1,380 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ ซึ่งเปนชวงราคาท่ีมี
ความถี่เทากัน กรอบการเคลื่อนไหวตํ่าสุดใหน้ําหนักระหวาง 1,241 - 1,300 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ โดยมีคาความถี่
หนาแนนอยูบริเวณ 1,281 - 1,300 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ สวนราคาทองคําในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) กลุม
ตัวอยางใหน้ําหนักราคาสูงสุดระหวาง 21,500 - 23,000 บาทตอหนึ่งบาททองคํา และมีคาความถี่หนาแนนในชวง 22,001 - 
22,500 บาทตอหนึ่งบาททองคํา กรอบการเคลื่อนไหวตํ่าสุดกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 20,000 - 22,000 บาทตอหนึ่ง
บาททองคํา โดยมีคาความถี่หนาแนนในชวง 21,001 – 21,500 บาทตอหนึ่งบาททองคํา และสุดทาย ดานคาเงินบาทไทย
(บาทไทย ตอดอลลารสหรัฐฯ) กลุมตัวอยางใหกรอบสูงสุดระหวาง 34.51 – 35.50 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ โดยมีความถี่
หนาแนนอยูบริเวณ 35.01 - 35.50 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ  กรอบตํ่าสุดระหวาง 33.51 – 35.00 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ  มี
ความถี่หนาแนนอยูบริเวณ 34.01 - 34.50 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
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สรุปประเด็นราคาทองคําประจําเดือน กันยายน 2559 
ราคาทองคําแทงในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% อางอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคาทองคําในเดือนกันยายน คอนขาง

ผันผวน โดยในชวงตนเดือนมีการปรับข้ึนจากระดับ 21,350 บาทตอบาททองคํา มาแตะระดับสูงสุดของเดือนท่ี 22,100 บาทตอ
บาททองคํา และคอย ๆ แกวงแคบลงในชวงกลางถึงปลายเดือน เนื่องจากในชวงสัปดาหแรกของเดือนมีแรงสงท้ังจากราคาทองคํา
ในตลาดโลกท่ีพุงสูงข้ึน พรอมกับการออนคาของเงินบาทจากความเสี่ยงท่ีนักลงทุนมองเศรษฐกิจโลกโดยรวม และคาดวาธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงดอกเบ้ียในการประชุมวันท่ี 20 – 21 กันยายน ท่ีผานมา สวนการออนตัวลงของราคาทองคําต้ังแต
กลางเดือนกันยายน เปนผลจากการรวงลงของราคาทองคําในตลาดโลกเปนหลัก เนื่องจากสัปดาหกอนการประชุม Fed มีกระแส
คาดการณวาจะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ีย ทําใหเงินบางสวนยายออกจากทองคําไปถือเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่สัปดาหหลังการ
ประชุม Fed ตลาดรับรูแลววา Fed นาจะข้ึนดอกเบ้ียในการประชุมวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม ซึ่งเปนการประชุมนัดสุดทายของปนี้ ทํา
ใหเงินทุนไหลเขาเก็งกําไรสินทรัพยเสี่ยงแทน 

ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม ราคาทองคําในประเทศ ณ วันท่ี 30 กันยายน ปรับตัวเพิ่มข้ึน 50 บาทตอบาททองคํา 
หรือ +0.23% อันเปนผลมาจากการปรับตัวเพิ่มข้ึนของราคาทองคําในตลาดโลก 11.60 ดอลลารสหรัฐฯตอทรอยออนซ หรือ 
+0.89% และการออนลงของคาเงินบาท 0.04 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ หรือ +0.12% 
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ราคาทองคําแทงน้ําหนักหนึ่งบาททองคํา ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม  – 30 กันยายน 2559 
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ราคาทองคําตลาดโลกในเดือนกันยายนเคลื่อนไหวทรงตัวในลักษณะ sideway ระหวาง 1,301 – 1,353 ดอลลารสหรัฐฯ

ตอทรอยออนซ จากการขาดปจจัยสนับสนุนท่ีชัดเจนท้ังทางบวกและทางลบ โดยความผันผวนตลอดท้ังเดือนเปนผลกระทบจาก
การคาดการณถึงการปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ีเกิดจากหลายปจจัยเปนหลัก ซึ่งการเพิ่มข้ึนของราคา
ในชวงตนเดือนเกิดจากดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการชะลอตัว ทําใหตลาดคาดการณถึงโอกาสท่ีลดลงของการท่ี Fed จะข้ึนดอกเบ้ีย
ในการประชุมวันท่ี 20 – 21 กันยายน ท่ีผานมา สวนการปรับลงของราคาในชวงกลางเดือน เกิดจากการเปดเผยความคิดเห็นของ
ประธาน Fed และคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) หลายคนท่ีสนับสนุนการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ณ ปจจุบันมีความเหมาะสม ขณะท่ีความผันผวนของคาเงินดอลลารสหรัฐฯและคาเงินเยนญ่ีปุนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญ่ีปุน (BOJ) ถือเปนปจจัยรองท่ีกระทบตอราคาทองคําในเดือน
นี้ อยางไรก็ตาม การแถลงในตางวาระของประธาน Fed ตลอดเดือนนี้มีการระบุหลายครั้งวา มีความพึงพอใจในพัฒนาการท่ี
ตอเนื่องของตลาดแรงงาน และพรอมจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเม่ือสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความพรอม ซึ่งนาจะเปนการปรับข้ึน
อยางนอย 1 ครั้งภายในปนี้ จึงเปนแรงกดดันตอแรงซื้อทองคํา ทําใหการปรับข้ึนมีกรอบจํากัด จากการคาดการณของนักลงทุนวา 
Fed กําลังจะปรับข้ึนดอกเบ้ียในการประชุมวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม ซึ่งเปนการประชุมนัดสุดทายของปนี้อยางแนนอน  

ดานกองทุนทองคํา SPDR ถือครองทองคําเพิ่มข้ึน 4.72 ตัน จากสิ้นเดือนสิงหาคมท่ี 943.23 ตัน รวมสถานะของกองทุน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน อยูท่ี 947.95 ตัน แตลดลงจากระดับสูงสุดของเดือนท่ี 952.14 ตัน ณ วันท่ี 6 กันยายน และลดลงจากระดับ
สูงสุดในรอบ 3 เดือนท่ี 982.72 ตัน ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 
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คาเงินบาทไทยเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯในเดือนกันยายนแกวงทรงตัวในกรอบท่ีแข็งคาระหวาง 34.53 – 34.99 

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งความผันผวนเกิดข้ึนจากผลกระทบท่ีคาเงินดอลลารสหรัฐฯมีความเปลี่ยนแปลง จากการคาดการณท้ัง
กอนหนา และหลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จัดการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ครั้งท่ี 6 ของ
ป โดยนักลงทุนมีการโยกเงินลงทุนบางสวนเขาสูสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯในชวงครึ่งแรกของเดือนกันยายน จากความกังวลจาก
การใหความเห็นของประธาน Fed และคณะกรรมการ FOMC หลายคนท่ีสนับสนุนการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเดือนนี้ แมวา
ความเห็นสวนใหญยังคงคาดการณการคงอัตราดอกเบ้ียก็ตาม และเม่ือผลของการประชุมออกมาตามท่ีคาด พรอมสําทับวา การ
ปรับข้ึนดอกเบ้ียครั้งถัดไป มีโอกาสจะเกิดข้ึนในการประชุมวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม จึงทําใหเงินดอลลารสหรัฐฯออนคาลง กระแส
เงินทุนท่ีเขาสูตลาดเกิดใหมในชวงกอนหนาจึงยังไมไหลออก เงินบาทจึงกลับมาแข็งคาอีกครั้งในชวงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 
โดยมีการปรับเพิ่ม คาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้จากระดับ 3.0% ข้ึนเปนขยายตัวท่ี 3.2% และตัวเลขการ
สงออกในเดือนสิงหาคมท่ีพลิกกลับมาเปนบวกไดเปนครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เปนปจจัยสนับสนุน แตอยางไรก็ตาม ปริมาณการ
ซื้อสุทธิในตลาดหุนไทยของนักลงทุนตางชาติเริ่มชะลอลง ขณะท่ีการรีบาวนของดัชนีข้ึนมาปดไตรมาส 3 ถือเปนการทํา window 
dressing ท่ีไดรับท้ังกําไรจากราคาหลักทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น เงินบาทอาจเริ่มเขาสูทิศทางการออนคาจาก
การขายทํากําไรในตลาดหุนและยายเงินลงทุนกลับเขาถือเงินดอลลารสหรัฐฯในไตรมาส 4 ตามการคาดการณท่ีวา มีความเปนไป
ไดท่ี Fed จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในชวงสิ้นปนี้ 
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ดัชนีความเช่ือมั่นราคาทองคํา (Gold Price Sentiment Index) ประจําเดือน ตุลาคม 2559 
ประเภทดัชนี 1 เดือน  

(ก.ย. 59) 
1 เดือน  

(ต.ค. 59) 
3 เดือน  

(ก.ย. 59) 
3 เดือน  

(ต.ค. 59) 
ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคํา (รวม) 52.23 61.90 56.81 55.04 

 
*เก็บตัวอยางชวงระหวางวันท่ี 5 – 30 กันยายน 2559 
 

ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559  อยูท่ีระดับ 61.90 จุด โดยเพิ่มข้ึนจากเดือนกอน 9.67 จุด หรือเพิ่มข้ึน
กวา 18.51% จากระดับ 52.23 จุด ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคํามีการปรับตัวสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนท่ีผานมา สะทอน
ใหเห็นถึงความเช่ือม่ันตอราคาทองวายังมีความนาสนใจในการลงทุน หลังจากราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงตํ่ากวา 22,000 บาท โดย
กลุมตัวอยางมองวาปจจัยท่ีหนุนราคาทองคํา  คือ ความไมแนนอนของเศรษฐกิจ ตามมาดวยอันดับสองการออนคาของเงินบาท และ
ความตองการซื้อสินทรัพยปลอดภัยมาเปนอันดับสาม และอันดับสี่แรงซื้อทํากําไร สุดทาย ความตองการทองคําจากกองทุนและ
ธนาคารกลาง  

สวนดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในระยะสามเดือนปรับลดลงมาเล็กนอย โดยเปนการลดลงอยางตอเนื่องจากเดือนท่ีผาน
มา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงมุมมองเชิงลบตอราคาทองคําในไตรมาสสุดทายของป 2559 ดัชนีลดลง 1.77 จุด หรือลดลงกวา 3.12% จาก
ระดับ 56.81 มาอยูท่ีระดับ 55.04 จุด โดยมีปจจัยลบตอราคาทองคํา คือ ทิศทางนโยบายทางการเงินของ FED ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ี
กดดันราคาทองมาตลอด การแข็งคาของเงินบาท การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขายเก็งกําไร และเงินทุนไหลเขาไปในตลาดหุน 

โดยสรุป ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559 แสดงใหเห็นถึงความเช่ือม่ันตอราคาทองคําท่ีนาจะเพิ่มข้ึนจาก
การคลายกังวลเรื่องการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน ในขณะท่ีระยะ 3 เดือน ยังมีแรงกดดันจากการข้ึน
ดอกเบ้ียภายในสิ้นป 2559 ทําใหดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในระยะ 3 เดือนปรับลดลงมาเล็กนอย แตโดยรวมแลว แสดงใหเห็นถึง
ความเช่ือม่ันในราคาทองวา ในระยะสั้นราคาทองยังสามารถปรับตัวข้ึนมาได แตหากมีปจจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) เขามากระทบในชวงนี้ อาจทําใหมีผลตอการปรับตัวลดลงของราคาทองในไตรมาสสุดทายของป 2559 ได  
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*ราคาทองคําในประเทศอางอิงราคาสมาคมคาทองคํา (Avg Closed) 
 

เม่ือเทียบเคียงดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองคําในเดือนกันยายน 2559 (จัดทําในเดือนสิงหาคม 2559) กับราคาทองคําเฉลี่ย 
(ราคาปด) ท่ีอางอิงกับราคาทองคําแทงของสมาคมคาทองคําในเดือนเดียวกัน พบวายังคงมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยคาดัชนี อยูท่ี
ระดับ 52.23 จุด สะทอนมุมมองวาราคาในประเทศมีแนวโนมปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งดัชนีสามารถเคลื่อนไหวอยู
เหนือกวาระดับ 50 จุด ขณะท่ีราคาทองคําแทง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนกันยายน 2559 อยูท่ีระดับ 21,827.27 บาทตอหนึ่ง
บาททองคํา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2559 ประมาณ 216.21 บาทตอหนึ่งบาททองคํา สวนการลดลงของดัชนีท่ีรุนแรง
มากกวา การลดลงของราคาทองเฉลี่ยในเดือนกันยายน 2559 นาจะเปนผลมาจากการคาดการณของนักลงทุนในเดือนสิงหาคม วา Fed 
นาจะมีการข้ึนดอกเบ้ียในการประชุมวันท่ี 20 – 21 กันยายน ท่ีผานมา  
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แบบสํารวจปจจัยเชิงบวกตอราคาทองคําในประเทศเดือน ตุลาคม 2559 

 
 

ปจจยัเชิงบวกท่ีกลุมตัวอยางเช่ือวาจะกระทบตอราคาทองคําในประเทศเดือน ตุลาคม 2559  พบวากลุมตัวอยางมีการให
น้ําหนักกับความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ท่ีระดับ  74.83 % ตามมาดวยอันดับสองการออนคาของเงินบาท ท่ีระดับ 54.70 % 
ขณะท่ีความตองการซื้อสินทรัพยปลอดภัยมาเปนอันดับสาม ท่ีระดับ 45.30 % และอันดับสี่ แรงซื้อทํากําไร ท่ีระดับ 36.58 % สุดทาย 
ความตองการทองคําจากกองทุนและธนาคารกลาง ท่ีระดับ 31.21% 

แบบสํารวจปจจัยเชิงลบตอราคาทองคําในประเทศเดือน ตุลาคม 2559 

 
ปจจยัเชิงลบท่ีสงผลกระทบตอราคาทองคําในเดือน ตุลาคม 2559 กลุมตัวอยางเช่ือวาทิศทางดอกเบ้ียของ FED เปนปจจัย

กดดันสําคัญท่ีสุด โดยใหน้ําหนักมากท่ีสุดอยูท่ีระดับ 83.56 % สวนปจจัยท่ีเช่ือวามีผลรองลงมาคือการแข็งคาของคาเงินบาทให
น้ําหนักท่ีระดับ 58.05 % ตามมาดวยแรงขายเก็งกําไรอยูท่ีระดับ 36.24 % และเงินทุนไหลเขาในตลาดหุน ท่ีระดับ 32.89 % สุดทาย
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยูท่ีระดับ 26.85 % 
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แบบสํารวจปจจัยเชิงบวกตอราคาทองคําในประเทศในชวง 3 เดือนขางหนา 

 

 

แบบสํารวจปจจัยเชิงลบตอราคาทองคําในประเทศในชวง 3 เดือนขางหนา 
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บทสรุปความคิดเห็นผูคาทองคํา (Gold Trader Consensus) ประจําเดือน ตุลาคม 2559  
จากการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบกิจการคาทองคํารายใหญ ผูคาสงทองคํา และผูประกอบกิจการนายหนาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับราคาทองคํา จํานวน 10 ตัวอยาง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีตอทิศทาง และกรอบ
ราคาทองคําในตลาดโลก และราคาทองคําแทงในประเทศ (ความบริสุทธิ ์96.5%) ในเดือนตุลาคม 2559 รวมถึงปจจัยท่ีกลุมผูคาคาดวา
จะมีความเกี่ยวของกับราคาทองคําในชวงเดือนตุลาคม 2559 โดยสรุปพบวา 

บทสรุปดานราคาทองคําในตลาดโลก Gold Spot (ดอลลารสหรัฐฯ ตอทรอยออนซ)  

กลุมตัวอยางเช่ือวาราคาทองคําในตลาดโลกโดยรวมนาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,241 - 1,380 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ โดย
กรอบการเคลื่อนไหวดานลางกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 1,241 - 1,300 ดอลลารตอออนซ โดยมีคาความถี่หนาแนนอยูบริเวณ 
1,281 - 1,300 ดอลลารตอออนซ ขณะท่ีกรอบดานบนกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 1,340 - 1,380 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ และมี
คาความถี่หนาแนนบริเวณ 1,340 – 1,360 และ 1,361 - 1,380 ดอลลารสหรัฐฯตอออนซ ซึ่งเปนชวงราคา ท่ีมีความถี่เทากัน 
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การซ้ือทองคําในชวงเดือนตุลาคม 2559 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 298 ตัวอยาง พบวา 53.82%  ของ
กลุมตัวอยางคิดวาจะซื้อทองคําในชวงหนึ่งเดือนขางหนา  
เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 5.98% ขณะท่ี 28.13% ยังไมแนใจ
วาจะซื้อทองคําหรือไมในชวงหนึ่งเดือนขางหนา และอีก 
27.43% คาดวาจะยังไมซื้อทองคําในชวงหนึ่งเดือนขางหนา 
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บทสรุปดานราคาทองคําแทงในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทตอทองคําน้ําหนักหนึ่งบาททองคํา) 

กลุมตัวอยางเช่ือวาราคาทองคําแทงในประเทศ (ความบริสุทธิ ์96.5%) โดยรวมนาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 20,000 - 23,000 
บาทตอหนึ่งบาททองคํา โดยกรอบการเคลื่อนไหวดานลางกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 20,000 - 22,000 บาทตอหนึ่งบาททองคํา 
โดยมีคาความถี่หนาแนนในชวง 21,001 - 21,500 บาทตอหนึ่งบาททองคํา ขณะท่ีกรอบดานบนกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 
21,500 - 23,000 บาทตอหนึ่งบาททองคํา และมีคาความถี่หนาแนนในชวง 22,001 - 22,500 บาทตอหนึ่งบาททองคํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปดานคาเงินบาทไทย (บาทไทย ตอดอลลารสหรัฐฯ) 

กลุมตัวอยางเช่ือวาคาเงินบาทไทย (บาทไทย ตอดอลลารสหรัฐฯ) โดยรวมนาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.51 - 35.50 บาท
ตอดอลลารสหรัฐฯ โดยกรอบการเคลื่อนไหวดานลางกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 33.51 – 35.00 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ โดยมี
คาความถี่หนาแนนในชวง 34.01 - 34.50 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกรอบดานบนกลุมตัวอยางใหน้ําหนักระหวาง 34.51 – 35.50 
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ และมีคาความถี่หนาแนนในชวง 35.01 – 35.50 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
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บทสรุปดานปจจัยท่ีเกี่ยวของกับราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559  

1. คาเงินดอลลารกลุมตัวอยางใหความเห็นวา ยังมีแนวโนมท่ีแข็งคา เนื่องจากถอยแถลงของประธานเฟดตอ
คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ไดสงสัญญาณแนวโนมในการข้ึนอัตราดอกเบ้ียท่ีมากภายในปนี้ 
สงผลใหทองคํามีโอกาสถูกกดดันใหปรับตัวลดลงได อีกท้ังยังมีปจจัยดานจิตวิทยาในกรณีสกุลเงินหยวนเขาสูตะกราสกุลเงิน SDR 
(Special Drawing Right) ของ IMF ท่ีจะเริ่มใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งอาจะะสงผลกระทบตอคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ประกอบ
กับความเสี่ยงทางการเงินของดอยชแบงคยังคงอยู แมจะมีการเจรจาขอลดคาปรับ 

2. อัตราเงินเฟอ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผูผลิตและผูบริโภค
สหรัฐฯ ไดปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งสงผลตอการพิจารณาปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของเฟดท่ีมากข้ึน 

3. ทิศทางดอกเบ้ียของ FED กลุมตัวอยางใหความเห็นวา เม่ือเดือนกันยายนท่ีผานมา เฟดไมไดปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
ตามท่ีคาดการณไว ซึ่งในตนเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ จะมีการประชุมของเฟดอีกครั้ง โดยกลุมตัวอยางคาดวาเฟดอาจข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียในการประชุมครั้งหนา แตหากมิไดข้ึนอัตราดอกเบ้ียตามท่ีคาดไวจะสงผลทางจิตวิทยาใหคาเงินดอลลารแข็งคาข้ึน และสงผล
ใหเงินทุนโยกยายออกจากทองคํา  

4. ราคาน้ํามัน กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ราคาน้ํามันดิบท่ีผันผวนสงผลใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่ง
กระตุนใหเกิดแรงซื้อทองคํา 

5. การซื้อขายตามเทศกาล กลุมตัวอยางใหความเห็นวา เทศกาลท่ีมีผลตอการเขาซื้อทองคําซึ่งสงผลเชิงบวกตอราคา
ทองคํา คือเทศกาลในประเทศอินเดีย คือ เทศกาลแตงงาน ท่ีชาวอินเดียนิยมใหสินสอดเปนทองคํารูปพรรณ และเทศกาลดีวาลี 
(Diwali) ท่ีมีในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ท่ีชาวอินเดียนิยมซื้อเครื่องประดับทองคําเปนของกํานัลใหแกคนในครอบครัว 

6. การเก็งกําไร (รวมถึงการขายกองทุน) กลุมตัวอยางมองวา ในเดือนตุลาคม จะมีแรงเก็งกําไรตามขอมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ท่ีเขามากระทบ และจะแกวงตัวในทิศทาง Sideways เนื่องจากตลาดตอบรับขาวการไมข้ึนอัตราดอกเบ้ียของเฟดในเดือนท่ี
ผานมา และกลุมตัวอยางเห็นวา ระดับ US$ 1,300 ถือเปนจุดสําคัญทางจิตวิทยา หากไมสามารถยืนอยูเหนือระดับดังกลาวได คาดวา
จะเกิดแรงเทขาย 

7. การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2559 เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอคาเงินดอลลาร
สหรัฐ ในราคาทองคําในทางออมได 
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สรุปมุมมองท่ีมีตอราคาทองคําในประเทศ 
คาดวาราคาทองคําจะเพิ่มข้ึน 4 
คาดวาราคาทองคําจะใกลเคียงกับราคาทองในเดือนกันยายน 2559 3 
คาดวาราคาทองคําจะลดลง 3 
 

 สรุปกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบกิจการคาทองคํารายใหญ และผูประกอบกิจการนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาท่ีอางอิงกับราคาทองคํา จํานวน 10 ตัวอยาง โดยสวนใหญเช่ือวาราคาทองคําในเดือนตุลาคม 2559 จะเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึน 
จํานวน 4 ราย โดยกลุมตัวอยางท่ีเหลือใหมุมมองท่ีเทากัน คือคาดวาราคาทองคําจะใกลเคียงกับราคาทองในเดือนกันยายน 2559  
จํานวน 3 ราย และมีมุมมองคาดการณวาราคาทองคําจะลดลง จํานวน 3 ราย  

 

ศูนยวิจัยทองคํา ขอขอบคุณ ผูคาทองคํา จํานวน 10 ราย ที่เอ้ือเฟอขอมูล 

1. บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 
2. บริษัท จีที โกลด บูลเลี่ยน จํากัด 
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 
4. บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
6. บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด 
7. บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
8. บริษัท หางขายทองทองใบเยาวราช (1988) จํากัด 
9. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย 
10. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จํากัด 
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Gold-D  ทางเลือกใหมของนักลงทุนในทองคํา 
Gold-D คือ สัญญาซื้อขายทองคํา (Gold Spot) ท่ีทําการซื้อขายใน TFEX โดยแนวคิดในการพัฒนา Gold-D นั้นก็เพื่อให

เปนผลิตภัณฑสําหรับการลงทุนในทองคําท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนท้ัง 2 ประเภท คือ ผูลงทุนท่ีซื้อขายเพื่อ
ทํากําไรจากการปรับตัวข้ึนลงของราคาทอง และผูลงทุนท่ีตองซื้อทองคําเพื่อเก็บไวเปนทรัพยสิน (Physical Delivery)  
 ลักษณะเดนของ Gold-D ท่ีทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนท้ัง 2 ประเภท คือ การท่ีสัญญา Gold-D 
กําหนดใหผูลงทุนสามารถรับมอบ/สงมอบทองคําจริงไดทุกวนั แตก็เปดโอกาสใหผูลงทุนท่ีตองการซื้อขายเพื่อทํากําไรจากการ
ปรับตัวของราคาทองเพียงอยางเดียวสามารถถือสัญญาขามวันดวยการเลื่อนรับมอบ/สงมอบไดภายใตเง่ือนไขท่ี TFEX กําหนด 
4 ขอดีกับ Gold-D 
 การซื้อขาย Gold-D ยังคงใชกลไกการซื้อขายเหมือนกับ Gold Futures ในตลาด TFEX ดวยวิธีการวางเงินประกัน และ
เพิ่มลักษณะเดนเฉพาะตัว ภายใตแนวคิด “4 ขอดีลงทุนในทองคําดวย Gold-D” ไดแก Dollar, Delivery, Deferred และ Digital   
ซึ่งรายละเอียดของ “D” แตละตัวมีดังตอไปนี้ 

Dollar  :หนวยซื้อขายท่ีเปนสากล ติดตามราคา และสงคําสั่งซื้อขายไดสะดวกกวาเดิม  
Delivery : เลือกรับทองคํามาตรฐานสากลได พรอมบริการรับฝากท่ีปลอดภัยกวา 
Deferred : เลื่อนการรับมอบ/สงมอบได คงขอดีของการซื้อขายแบบ Futures  
Digital  : ติดตามราคาไดงาย ม่ันใจ โปรงใส ซื้อขายไดตลอดทุกท่ี 

ลักษณะของสัญญา Gold-D (Draft Contract Specification) 
รายการ รายละเอียด 
สินคาอางอิง ทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์  99.99%  
ขนาดของสัญญา 1 สัญญามีขนาดเทากับ ทองคําน้ําหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ หรือ ประมาณ 6.5 บาททองคํา)    
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อหรือขายเปนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอทองคําน้ําหนัก 1 ทรอยออนซ  
ชวงราคาซื้อขายขั้นต่ํา (Tick Size) 0.10 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอทรอยออนซ  
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ไตรมาสใกลสุด (มีนาคม มิถุนายน  กันยายน หรือธันวาคม) 1 ไตรมาส  
ขนาดของการสงมอบสินคา ทองคําหนัก 1 กิโลกรัม (32.148 ทรอยออนซ) 
วันซื้อขายวันสุดทาย วันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายไดถึงเวลา 

16.30 น.  
ขนาดของการสงมอบ ทองคําน้ําหนัก 1 กิโลกรัม (10 สัญญา) 
สินคาที่ใชสําหรับสงมอบ ทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 1 กิโลกรัม ตามมาตรฐานในตางประเทศ (LBMA) และตราสินคา

ตามที่ TCH กําหนด  
เวลาซื้อขาย (Trading Hour) 
 
 
 

ชวงเวลา เวลาซื้อขาย 
เวลาแจงความประสงคในการสงมอบ
ทองคํา 

9.15 น.- 9.45 น.  Pre-open  
9.45 น.-16.00 น.  Day Session  
16.00 น.-16.30 น. Tender for Delivery Session 
16.35 น.-17.05 น.  Delivery Equalizer Session 
19.15 น.-19.30 น.    Pre-open (Night Session)  
19.30 น.-22.30 น.  Night Session   
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รายการ รายละเอียด 
ชวงการเปลี่ยนแปลง 
ของราคาสูงสุดแตละวัน 

+10% จากราคาที่ใชชําระราคาลาสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling/Floor ดังกลาว TFEX จะหยุดการซื้อขาย
ช่ัวคราว กอนเปดใหซื้อขายอีกคร้ัง และขยาย Ceiling/Floor  เปน +20% ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด  

การจํากัดฐานะ TFEX อาจประกาศกําหนดและทบทวนจํานวนการถือครองสัญญาตามที่เห็นสมควร  
    - สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุไมเกิน 10 วันทําการ: ไมเกิน 500 สัญญา 
    - สัญญาที่สิ้นสุดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไมเกิน 5,000 สัญญา 

การชําระราคา - ใหชําระราคาดวยการสงมอบสินคา (Physical Delivery) โดยผูลงทุนที่จะทําการสงมอบ/รับมอบตองย่ืนความ
จํานงคที่จะรับมอบ/สงมอบสินคา (Tender for Delivery) ภายในชวงเวลาและวิธีการที่กําหนด 

- ผูลงทุนที่ถือครองสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดอายุของสัญญาใหชําระราคาดวยการสงมอบสินคา (Physical 
Delivery) ดวยราคาสําหรับการสงมอบ (Delivery Price)  

เงินชดเชยเลื่อนการรับมอบ/สงมอบ 
(Deferred Charge) 

คํานวณในกรณีที่เกิดความไมสมดุลของการแจงความประสงคในการสงมอบสินคา ดังนี้  
    -  ผูจาย  เปนผูที่ไมแจงความประสงค หรือแจงความประสงคในการสงมอบสินคานอยกวาจํานวนฐานะสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่ถือครอง  

- ผูรับ  เปนผูที่แจงความประสงคในการสงมอบสินคา แตไมไดสงมอบสินคาครบตามจํานวนที่แจงความ
ประสงค  

ทั้งนี้ ใหการชําระเงินชดเชยการเลื่อนการสงมอบสินคาเปนไปตามวิธีการทีส่ํานักหักบัญชีกําหนด  
 

Gold-D เหมาะกับใคร ? 
ดัวยขอดี 4 ขอของ Gold-D ท่ีทําใหการลงทุนในทองคําเปนเรื่องงาย โปรงใส และปลอดภัย TFEX-Gold D จึงเปน

สัญญาซื้อขายทองคําท่ีสามารถสนองความตองการของผูลงทุนไดหลากหลายวัตถุประสงค โดยผูลงทุนแตละประเภทจะไดรับ
ประโยชนจากการซื้อขาย Gold-D ดังนี ้

ผูลงทุนที่ตองการเทรดเพื่อทํากําไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาทอง  ผูลงทุนสามารถทํากําไรจากราคาทองไดท้ังขาข้ึน
และขาลง ผูลงทุนท่ีมีมุมมองวาราคาทองคําจะปรับตัวสูงข้ึนก็ทําสัญญาซื้อ Gold-D ลวงหนา เม่ือราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึนก็
สามารถทํากําไรโดยทําสัญญาขายเพื่อลางสถานะ แตถามองวาราคาทองคําจะปรับตัวลดลงก็สามารถเขามาทําสัญญาขาย Gold-D 
ไดโดยไมตองมีทองคําอยูในมือ และเม่ือราคาทองคําปรับตัวลดลงก็สามารถทํากําไรโดยทําสัญญาซื้อเพื่อลางสถานะสัญญาขาย 

ผูลงทุนที่ตองการซ้ือทองคําเพื่อเก็บไวเปนทรัพยสิน คือ ผูลงทุนสามารถติดตามราคาและซื้อขายทองคําในราคา
ตลาดโลกแบบ Realtime โดยผูลงทุนจะเลือกสงคําสั่งซื้อขายผานผูแนะนําการลงทุน (Investment Consultant) ก็ได หรือจะสงคํา
สั่งซื้อขายดวยตัวเองผานทางอินเทอรเน็ตก็ยิ่งสะดวก เม่ือสัญญาไดรับการจับคูแลว ผูลงทุนท่ีตองการรับมอบ/สงมอบทองคํา
สามารถแจงความประสงคในการรับมอบ/สงมอบไดทุกวัน 

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในทองคํา Gold-D เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสําหรับกองทุนท่ีมีนโยบายในการลงทุนในทองคํา 
โดยกองทุนจะสามารถครอบครองทองคําจริงท่ีมีมาตรฐานสากล ผานการทําสัญญาซื้อขาย Gold-D แลวแจงความประสงคในการ
รับมอบ/สงมอบ Gold-D โดยเลือกฝากทองคําไวกับสํานักหักบัญชี และ TFEX จะมีการประกาศราคาปดทุกวันเพื่อใหกองทุน
นําไปบันทึกบัญชีไดอีกดวย 
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เร่ืองนารูสําหรับผูลงทุนที่ซ้ือขายเพ่ือทํากําไรจากการขึ้นลงของราคาทอง 
ผูลงทุนท่ีตองการซื้อขาย Gold-D เพื่อทํากําไรจากการข้ึนลงของราคาทอง จะทําการซื้อขาย Gold-D โดยสามารถเลือกท่ีจะ

เลื่อนการรับมอบ/สงมอบเพื่อถือสถานะขามวันได โดยผูท่ีเลื่อนการรับมอบ/สงมอบจะตองจายเงินชดเชยใหแกผูท่ีถูกเลื่อนการรับ
มอบ/สงมอบ สวนสถานะท่ีถือครองอยูก็จะตองเขาสูกระบวนการปรับฐานะเงินประกัน (Mark-to-Market) ดวยกําไร/ขาดทุนท่ี
เกิดข้ึน ณ สิ้นวัน  

ไมตองดําเนินการใด ๆ ในการเล่ือนรับมอบ/สงมอบทองคํา ผูลงทุนท่ีตองการซื้อขาย Gold-D เพื่อทํากําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเพียงอยางเดียว โดยไมตองการรับมอบ/สงมอบ ไมตองดําเนินการใด ๆ เลย ซึ่งผูลงทุนท่ีไมแจงความตองการ
รับมอบ/สงมอบ TFEX จะถือวาตองการเลื่อนการรับมอบ/สงมอบออกไป  

จายคาชดเชยจากการเล่ือนรับมอบ/สงมอบเพียงเล็กนอย ผูเลื่อนการรับมอบ/สงมอบทองคํามีหนาท่ีจายเงินชดเชย 
(Deferred Charge) ใหแกผูถูกเลื่อนการรับมอบ/สงมอบ 

ตนทุนและการคํานวณกําไรขาดทุนของผูไมตองการรับมอบ/สงมอบ Gold-D ซื้อขายในหนวย(USD/Oz.) แตจะบันทึก
ตนทุนเปนสกุลเงินบาท ซึ่งคํานวณจากตนทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับใหเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดย TFEX 
ณ สิ้นวันท่ีทําการซื้อขาย และใชตนทุนดังกลาวในการคํานวณกําไรขาดทุนจนกวาจะมีการลางสถานะ 

ตอง Roll Over กอนสัญญาหมดอายุ ถึงแมผูลงทุนใน Gold-D จะสามารถเลื่อนการรับมอบ/สงมอบไปได แตผูลงทุนท่ีถือ
สัญญาจนครบอายุ (ถือสัญญาจนถึงวันซื้อขายวันสุดทาย) จะไมสามารถเลื่อนการรับมอบ/สงมอบไดอีก และตองเขาสูกระบวนการ
รับมอบ/สงมอบทุกราย ดังนั้น ผูลงทุนท่ีไมตองการรับมอบ/สงมอบควรลางสถานะกอนท่ีสัญญาจะครบอายุ ในกรณีท่ีผูลงทุนยัง
ตองการถือสัญญา Gold-D ตอไป ใหทําการลางสถานะในสัญญาท่ีใกลครบอายุ และเปดสัญญาใหมในสัญญาท่ียังมีอายุคงเหลือ
มากกวา (Roll Over) ซึ่งวันแรกท่ีจะมีสัญญา Gold-D ใหมใหซื้อขาย คือ วันทําการแรกของเดือน 
เร่ืองนารูสําหรับผูลงทุนที่ตองการรับมอบ/สงมอบทองคํา 

ผูลงทุนท่ีตองการรับมอบ/สงมอบทองคําสามารถดําเนินการแจงความประสงคในการรับมอบ/สงมอบไดทุกวัน ซึ่งผูลงทุน
ท่ีไดรับการจับคูและรับมอบทองคําเสร็จเรียบรอยแลวสามารถเลือกฝากทองไวกับ TCH หรือจะนําทองออกจากหองนิรภัยไปเก็บ
รักษาเองก็ได ในกรณีท่ีแจงความประสงครับมอบ/สงมอบแตไมไดรับการจับคู ผูลงทุนจะถูกเลื่อนการรับมอบ/สงมอบออกไปโดย
จะไดรับเงินชดเชย และสามารถแจงความประสงคในการรับมอบ/สงมอบไดใหมในวันถัดไปดวยตนทุนท่ีเทาเดิม  

สามารถแจงความประสงครับมอบ/สงมอบไดทุกวัน ณ สิ้นวันใด ๆ ก็ตาม ผูลงทุนท่ีถือสถานะสัญญา Gold-D และ
ตองการรับมอบ/สงมอบทองคําจะตองแจงความตองการรับมอบ/สงมอบผานทางโบรกเกอรท่ีใชบริการ คือ ผูท่ีจะยื่นรับมอบ/สง
มอบไดจะตองยื่นความประสงค (1 หนวยการรับมอบ/สงมอบ = 10 สัญญา หรือ ทองคําหนัก 1 ก.ก.) ซึ่ง TCH จะทําการจับคู
ระหวางผูตองการสงมอบและผูตองการรับมอบ จากนั้นผูซื้อจะไดรับทองคําเขาพอรทและชําระเงินใหแกผูขายทองคําในวันท่ี 2 นับ
จากวันท่ีไดรับการจับคู (T+2) 

กรณีถูกเล่ือนรับมอบ/สงมอบจะไดรับเงินชดเชย กรณีท่ีจํานวนผูแจงความตองการสงมอบ/รับมอบไมเทากัน ก็จะมี
ผูประกอบการคาทองคํา (Delivery Equarizer : DE) เขามารับมอบ/สงมอบแทนในจํานวนท่ีขาดแตถา DE เขามารับมอบ/สงมอบใน
สวนท่ีขาดไดไมครบท้ังจํานวน ผูลงทุนท่ีแจงความตองการรับมอบ/สงมอบแตไมไดรับการจับคูจะไดรับเงินชดเชย 

ถึงแมจะถูกเล่ือนรับมอบ/สงมอบ ตนทุนซ้ือขายทองคําก็ยังเทาเดิม ราคาทองคําในแตละวันมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ราคาสําหรับการรับมอบ/สงมอบทองคํา (Delivery Price) ซึ่งใชในการคํานวณจํานวนเงินท่ีผูซื้อ
จะตองชําระใหแกผูขายในการรับมอบ/สงมอบทองคําในแตละวันจึงมีคาไมเทากันดวย แตไมวาราคาของ Gold-D ในวันถัด ๆ ไปจะ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลง ตนทุนของผูท่ีซื้อขาย Gold-D จะเทากับราคาท่ีผูลงทุนเขาทําการซื้อขายเสมอ  

  



  ศูนยวิจัยทองคํา โดยความรวมมือระหวาง 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   สมาคมคาทองคํา  สมาคมเพชรพลอยเงินทอง  และ บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 
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 รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของศูนยวิจัยทองคํา ภายใตความรวมมือระหวาง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย สมาคมคาทองคํา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด เนื้อหาในรายงานจัดทําข้ึนโดยมิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อการช้ีนําใหมีการซ้ือขาย หรือช้ีนําราคาแตประการใด การจัดทํารายงานดังกลาวเปนไปตามความคิดเห็นที่
รวบรวมจากกลุมตัวอยางที่ศูนยวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัย 
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