


การลงทุนในทองค า 

 A Store of Value 
ไมม่เีงนิปันผลหรอืดอกเบีย้เหมอืนหุน้และหุน้กู ้ 

แต่ใหผ้ลตอบแทนจากการปรบัขึน้ของราคาเท่านัน้ 

Tangible Asset 
ทองค าเป็นสินทรพัยท่ี์มีตวัตน  

มกัถกูใหค้วามสนใจในชว่งเวลาทีเ่กดิวกิฤตการณ์ 
ทางการเงนิ 

Safe Asset 
ทองค าเป็นถกูจดัให้เป็นสินทรพัยป์ลอดภยั  
ป้องกนัอตัราเงนิเฟ้อและการอ่อนคา่ของสกุลเงนิ 

Long Term Investment 
ใหผ้ลตอบแทนในระยะยาว มสีภาพคลอ่งสงู 
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     B A C K  I N T O  T H E  P A S T  

GOLD EXCHANGE STANDARD 
The rise and fall of gold exchange 
standard 

W o r l d  W a r  I I  
 ก่อนและหลงัสงคราม 

ส าเพง็ และ เยาวราช 
แหลง่ชุมชนจนีทีม่าจากแผน่ดนิใหญ่
เขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภาร 

P O S T W A R  T H A I L A N D  
 Postwar periods 1945 till 1971 and 1971 till present 



ตวัอย่าง ราคาทองค าสมยัช่วงหลงัสงครามโลก 
ประกาศในหนังสือพิมพส์ารเสรี (มี.ค. 2507) 



รู้จกัสมาคมค้าทองค า 

  
“สมาคมค้าทองค า” ก่อตัง้ขึน้โดยกลุ่ม “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง” 

บนถนนเยาวราชเพือ่พฒันาธุรกจิคา้ทองค า 
เมือ่การคา้มกีารพฒันามากขึน้แกนน าในชมรมฯ จงึมมีตใิหจ้ดัตัง้ สมาคม
ขึน้อยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม พทุธศกัราช 2526 ภายใตช้ือ่ 

“สมาคมค้าทองค า” 



สภาพปัญหาและพฒันาการของตลาดค้าทองค าของไทย 

ในอดีตวงการค้าทองค าจะเป็นลกัษณะต่างคนต่างท าส่งผลให้ 
เกิดความเหล่ือมล า้ในการประกอบการค้าไมว่่าจะเป็น 

เรื่องของการใช้เปอรเ์ซน็ตท์อง  
ผู้ค้าบางรายผลิตทอง  99% บางรายกผ็ลิตทอง 97%  

มีการแข่งขนัโดยท าการตลาดเรื่องค่าก าเหน็จ  
การแจกของช าร่วย เวลาปิด เปิดร้าน ฯลฯ  



ก าเนิด “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง” 

เมื่อสภาพปัญหาดงักล่าวได้เร่ิมรนุแรงมากขึ้นทางผู้ประกอบการร้านค้าทองจึงได้มาร่วมประชุม 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็เพ่ือให้การแข่งขนัมีความเสมอภาคพรอ้มทัง้ก าหนดมาตรฐานการค้าทอง

ร่วมกนั โดยท่ีประชุมเหน็ควรท่ีจะจดัตัง้ชมรม ภายใต้ช่ือ  “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง” 



การก่อตัง้ “สมาคมค้าทองค า”  

  “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”  ได้พฒันาการท าการค้าและความ
รว่มมอืกนัในเรือ่งต่างๆ เมือ่การคา้พฒันามากขึน้ ภาครฐัไดน้ ากฎระเบยีบ
ต่างๆ เขา้มาบงัคบัใช้ในการด าเนินธุรกจิ อาทเิช่น เรื่องการจดัเก็บภาษ ี
ฯลฯ  แกนน าในชมรมจึงมีความเห็นที่จะจัดตัง้เป็นสมาคมอย่างเป็น
ทางการ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2526 ไดย้ื่นขอจดทะเบยีน จดัตัง้เป็นสมาคม
ขึน้ภายใตช้ื่อ “สมาคมค้าทองค า” เมือ่วนัที ่ 8  สงิหาคม 2526 



การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีศลุกากรส าหรบั 
การน าเข้าทองค าแท่ง 

  สืบเน่ืองจากในสมัยก่อนการน าเข้า
ทองค าแท่งจะต้องเสยีภาษีน าเขา้ในอตัราสูง
ถงึ 35%  สง่ผลใหม้กีารลกัลอบน าทองค าเขา้
มาในประเทศเป็นจ านวนมากและไมเ่ป็นผลดี
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมจนมีการปรบัลดอตัรา
ภาษเีหลอื 5%  และต่อมาได ้ 

 ลดลงเหลือ 0%  ในปี 2535 ซึง่ท าให้
ประชาชนผูบ้รโิภคสามารถซือ้ทองค าแทง่ใน
ราคาทีส่ะทอ้นความเป็นจรงิกบัตลาดโลก   



การเปล่ียนแปลงการจดัเกบ็ภาษีส าหรบัธรุกิจค้าทองค า 
ภาษีโภคภณัฑ,์ ภาษีการค้า, ภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 

       การจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดิมมี
ปัญหาในทางปฏิบัติและก่อให้เกิด
ปั ญห า ก า รห ลี ก เ ล่ี ย ง ภ า ษี อ ย่ า ง
มาก ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีผลท าให้ก าลงัซ้ือ
ของประชาชน และความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนทองรูปพรรณใหม่ปรบัลดลง
เน่ืองจากต้องเสียภาษีซ า้ซ้อน ส่งผลให้
ธรุกิจการค้าทองค าไม่ขยายตวั  



ระบบการค้าทองค าในไทย 

การ ซ้ือขายทองค ารูปพรรณในไทย  
สมาคมคา้ทองค ามปีระกาศราคาขายออกโดยองิคา่ก าเหน็จเริม่ที่
น ้าหนกับาทละ 500 บาท สว่นราคารบัซือ้คนืค านวณจากราคารบั
คนืทองค าแทง่หกัไป 1.8% (สคบ. อนุญาตใหห้กัไดไ้มเ่กนิ 5%) 

มาตรฐานทองค า ในไทย  
มาตรฐานน ้าหนกัทองค าแทง่และทองค ารปูพรรณ บาท 

มาตรฐานความบรสิทุธิข์องทองค า 96.5% 

มาตรฐานตาม สคบ.  
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

รว่มกบั สมาคมคา้ทองค า 
ก าหนดมาตรฐานทองค ารปูพรรณในไทย 

การ ซ้ือขายทองค าแ ท่ง ในไทย  
สมาคมคา้ทองค า มปีระกาศราคาขายออก และรบัซือ้

คนื อา้งองิจากราคาทองค าตลาดโลก และอตัรา
แลกเปลีย่น 
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มาตรฐานความบริสทุธ์ิของทองรปูพรรณ ท่ีเลือกใช้ความบริสทุธ์ิ 96.5%  เน่ืองจากหากใช้ทอง

เปอรเ์ซน็สงูมากถึง 99.99% จะไม่เหมาะสมกบัตลาด และสภาพการใช้งานของคนไทย เน่ืองจาก

ทองเปอรเ์ซน็สงูจะมีความอ่อนน่ิม เม่ือใช้ไปจะยืดและเสียทรง แต่หากใช้ทองเปอรเ์ซน็ท่ีต า่กว่า 

96.5% เม่ือร้านทองท าการเป่าไฟเพ่ือทดสอบความบริสทุธ์ิ จะท าให้สีสนัของทองเปล่ียนไป 

ดงันัน้ ทอง 96.5% ถือว่าก าลงัดี เพราะสามารถผลิตงานได้ทุกรปูแบบตาม

ความต้องการของตลาด และมีสีสนัท่ีสวยงาม 
 

 ท่ีมาของทอง “96.5 %” 



มาตรฐานทองค าโลก 
กะรตั เปอรเ์ซน็ ประเทศท่ีนิยม 

8K 33.3% อติาล ีเยอรมนี กรซี 
9K 37.5% องักฤษ 
10K 41.67% สหรฐัอเมรกิา 
14K 58.3% สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี องักฤษ 

18K 75% สวสิ ฝรัง่เศส ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา 

21K 87.5% ตะวนัออกกลาง 
22K 91.65% อนิเดยี ตะวนัออกกลาง 

23.16K 96.5% ไทย  
24K 99.95-99.99% วสิ จนี และใชเ้ป็นมาตรฐาน LBMA 



มาตรฐานเปอรเ์ซน็ตท์อง 96.5% ทัว่ประเทศ 

   ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 
รว่มกบัสมาคมคา้ทองค าในการสรา้งมาตรฐานทองรปูพรรณ 
96.5% ท าใหใ้นปัจจุบนัปัญหาทองเขยีว หรอืทองเปอรเ์ซน็ตต์ ่า
ทีพ่บบอ่ยครัง้ในอดตีหมดไปจากทอ้งตลาด ผูบ้รโิภคไดม้คีวาม
เชือ่มัน่วา่จะไดร้บัทองค าทีไ่ดม้าตรฐาน  



การคุ้มครองผูบ้ริโภคโดยการประกนั 
ราคารบัคืนทองรปูพรรณ 

  ร้านทองมีการประกันราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณของตัวเอง ท าให้
ผูบ้รโิภคมัน่ใจวา่ หากซือ้ทองจากรา้นนัน้ๆ และเมื่อน ามาขายคนื จะไมถู่กเอารดั
เอาเปรยีบ ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผู้บรโิภค และท าให้การค้าขายทองค าของ
ไทยมคีวามคลอ่งตวัขึน้



การลงทุนสญัญาทองค าในตลาดอนุพนัธ ์(TFEX) 

• Gold Futures (GF) 

• Gold Online Futures (GO) 

• Gold-D (GD) 



การซ้ือขายทองรปูพรรณในประเทศไทย 

 ซือ้ขายผา่นรา้นทองทีม่กีวา่ 6,200 รา้นคา้ทัว่ประเทศ 
 รา้นขายสง่ (ผูผ้ลติทองรปูพรรณ ทีผ่า่นมาตรฐาน สคบ. จ านวน 59 

ราย) 
 รา้นหา้งใหญ่ (เยาวราช จ านวน 11 ราย) 
 รา้นขายปลกี (กวา่ 6,000 ราย ทัว่ประเทศ) 

 ซือ้ขายไดท้ัง้ทองค าแทง่และทองรปูพรรณ 



ร้านทองท่ีจดัเป็นร้านห้างใหญ่ย่านเยาวราช 
รา้นทองทีจ่ดัเป็นรา้นหา้งใหญ่ยา่นเยาวราชจ าหน่ายทัง้ทองค าแทง่และทองรปูพรรณเป็นผูผ้ลติอยู่ในการรบัรองของ สคบ.  

รบัประกนัราคารบัคนืทองรปูพรรณตามประกาศจากสมาคมคา้ทองค า 

บริษทั ห้างขายทอง
จินฮัว้เฮง จ ากดั  

บริษทั ห้างขายทอง
ฮัว่เซ่งเฮง จ ากดั 

บริษทั ห้างขายทองทองใบ
เยาวราช(1988) จ ากดั 

บริษทั ห้างทองบ้วนฮัว่ล้ง 
(2490) จ ากดั 

บริษทั เล่งหงษ์ จ ากดั 

บริษทั ห้างขายทอง 
โตะ๊กงัเยาวราช จ ากดั 

บริษทั ห้างขายทอง 
เล่ียงเซ่งเฮง จ ากดั 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ตัง้โตะ๊กงั 

บริษทั ที.พี.เอช  
(2004) จ ากดั (ตัง้ปอเฮง) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ห้างค้าทอง ยู่หลงกิมก่ี 



ราคาทองค าตามประกาศของสมาคมค้าทองค า 
ราคาทองค าตามประกาศของสมาคมค้าทองค าความบริสทุธ์ิ 96.5% เป็นราคากลางเพ่ือใช้ส าหรบัการอ้างอิงราคาทองค า 

ในประเทศ การปรบัราคาขึน้อยู่กบัราคาทองในตลาดโลกซ่ึงเป็น Real Time บางวนัอาจจะมีราคาเดียว หรือบางวนัอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงหลายครัง้กไ็ด้ และไม่มีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอน ราคาทองในตลาดโลกมีการขึน้ลงตลอดเวลา ส าหรบัในประเทศ

ไทยราคาทองจะถกูก าหนดและประกาศโดยสมาคมค้าทองค า (www.goldtraders.or.th)  



ศนูยวิ์จยัทองค า (Gold Research Center) 

 
• โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ ์
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

• ข้อมลูประกอบการลงทนุในทองค า 
• ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (Gold price sentiment Index) 
   รายเดือน และ รายไตรมาส 
• การส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ 

(Gold Trader Consensus)  
 

 







ช่องทางการติดต่อสมาคมค้าทองค า 

เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ ์
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

เวบ็ไซตส์มาคมฯ www.goldtraders.or.th | เวบ็ไซตศ์นูยว์จิยัฯ 
www.goldresearchcenter.com 
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