โอกาสทอง...ทองคาและเครื่องประดับทองในกัมพูชา
กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีอัตราการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ อย่ างต่อเนื่อง โดยในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมามี อัต ราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยราว
ร้อยละ 7 ต่อปี (Asian Development Bank, 9 May 2018) จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้กัมพูชามีจานวนชนชั้นกลางเพิ่มสูงขึ้น และชาวกัมพูชามีพฤติกรรมการใช้จ่าย
เปลี่ ย นแปลงไป โดยหั น มาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ และให้
ความสาคัญกับแบรนด์สินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดี ค่านิยมการบริโภค
ทองคาและเครื่องประดับทองของชาวกัมพูชายังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤติต่ า งๆ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความ
ไม่ แ น่ น อน การถื อ ครองทองค าและเครื่ อ งประดั บ ทองจะ เป็ น
สินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุด จึงทาให้ ชาวกัมพูชามีความต้องการทองคา
และเครื่องประดับทองเพิ่มขึ้นในทุกยุคทุกสมัย

ความนิยมสะสมทองคาและเครื่องประดับทองของชาวกัมพูชา
แม้ว่าในปัจจุบันระบบการเงินและการเมืองในประเทศกัมพูชาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ชาวกัมพูชาก็ยัง
ไม่มีความเชื่อมั่นในสกุลเงินเรียล และเชื่อว่าทองคาคือการออมที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักษาความมั่งคั่งไว้ได้ ชาวกัมพูชา
โดยทั่วไปเมื่อมีรายได้มากขึ้นหรือเกินจากค่าใช้จ่ายที่จาเป็นก็มักจะซื้อทองคาและเครื่องประดับทองทั้งเก็บสะสมไว้
ที่บ้านและนาไปฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งธนาคารที่รับฝากทองคาคือ Canadia Bank Plc. ธนาคารร่วมทุนระหว่าง
บริษัทสัญชาติแคนาดากับธนาคารแห่งชาติกัมพูชา นับเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า
50 สาขา โดยบัญชีเงินฝากในธนาคารแห่งนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจาในรูปของทองคา รองลงมาเป็น
บัญชีเงินฝากประจาสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมสะสมทองคาของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่า งดี
นอกจากนี้ ชาวกัมพูชายังนิยมเก็งกาไรจากการลงทุนในทองคามากขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นการซื้อทองคา
แท่งจากบริษัทผู้ค้าทองคาในช่วงราคาต่า และนาไปขายคืนให้แก่ผู้ค้าเดิมในจังหวะที่ราคาทองคาปรับตัวสูง ขึ้น
ส าหรับ ชาวกัม พู ช าบางส่ ว นโดยเฉพาะคนรุ่น ใหม่ เริ่ม หั น มาให้ ความสนใจการซื้ อขายทองคาล่ ว งหน้ า (Gold
Futures) จึงทาให้มีบางบริษัทเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ และ
ได้เปิดให้บริการซื้อ-ขายทองคาออนไลน์และซื้อขายทองคาล่วงหน้า
อาทิ บริ ษั ท Golden FX Link Capital Co., Ltd. ซึ่ ง จดทะเบี ย น
บริษัทด้วยเงินทุน 5 ล้านเหรียญสหรัฐในกัมพูชาและได้รับอนุญาตให้
เปิดดาเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2559 ในส่วนของเครื่องประดั บ ทอง
ชาวกัมพูชายังคงนิยมซื้อเครื่องประดับทอง 24 กะรัต เพื่อสะสมเป็น
สินทรัพย์และสวมใส่ในเทศกาลหรือโอกาสสาคัญเพื่อแสดงฐานะ และ
นิ ย มซื้ อเครื่องประดั บ ทอง 18 กะรัต และ 14 กะรัต สไตล์ อิต าลี
สาหรับสวมใส่ในชีวิตประจาวัน และมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษ

1|Page

การนาเข้าทองคาของกัมพูชา
แม้ว่ากัมพูชาจะมีเหมืองทองในประเทศ หากแต่ส่วนใหญ่เป็น การลงทุนของบริษัทต่างชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการสารวจและยังไม่มี ข้อมูลปรากฎแน่ชัดว่าปริมาณทองคาที่ขุดได้มีศักยภาพเชิงพาณิ ชย์มากน้อยแค่ไหน
และหากบริษัทเหล่านั้นขุดทองคาได้ก็มัก ส่งออกไปหลอมเป็นทองคาแท่งในต่างประเทศ ทาให้กัมพูชาต้องนาเข้า
ทองคาเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการนาเข้าทองคาของกัมพูชาเติบโตในแนวบวก ซึ่งใน
ปี 2560 กัมพูชานาเข้าทองคารวม 2,952 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงกว่า 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
นาเข้าจากสิงคโปร์สูงที่สุด ด้วยมูลค่านาเข้าสูงถึง 2,110 ล้านเหรียญสหรัฐ จากที่ไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อนในปี
2559 และนาเข้าจากไทยในลาดับถัดมาด้วยมูลค่า ราว 842 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ
28.50 โดยการนาเข้าทองคาส่วนใหญ่เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์ ออมแทนเงินสด และการเก็งกาไร อีกส่วนหนึ่งนาไป
ผลิตเป็นเครื่องประดับทอง ทั้งนี้ การนาเข้าทองคาจากทุกประเทศไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทา
ให้การนาเข้าทองคาเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับบริษัทในกัมพูชาที่จะนาเข้าทองคาจากต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อ-ขายทองคาในประเทศจะต้อง
จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) และขอใบอนุญาตการค้าสินค้าเกี่ยวกับทองคา
กับธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia) โดยบริษัทผู้ค้าและนาเข้า ทองคารายใหญ่ที่สุ ด ใน
กั ม พู ช าคื อ Ly Hour Exchange ส่ ว นผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก รายอื่ น ๆ อาทิ Liberty Gold (Cambodia)
Import Export Co., Ltd และ Ly Heng Money Exchange เป็นต้น ทั้งนี้ ในกัมพูชามีผู้จดทะเบียนค้าทองคาและ
เครื่องประดับทั่วประเทศเกือบ 4,000 ราย โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบการในกรุงพนมเปญ

การผลิตเครื่องประดับทองของกัมพูชา
การนาเข้าทองคาส่วนหนึ่งจะถูกนาไปผลิตเป็นเครื่องประดับทอง ซึง่ กิจการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กใน
ลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน ที่มักเปิดเป็นร้านจาหน่ายเครื่องประดับทองและมีช่างฝีมือของตนเอง โดยเน้นงานที่
ทาด้วยมือเป็นหลัก และมีรูปแบบเครื่องประดับที่เรียบง่าย
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการผลิตเครื่องประดับทองนับร้อยรายตั้งอยู่ย่านตลาดโอลิมปิก (Olympic) และตลาด
ใหม่พซาทะไม (Psah Thmey หรือ Central Market) ซึ่งส่วนมากเป็นรายเล็ ก และมีช่า งทาเครื่องประดั บ ทอง
ประมาณ 1-5 คน มีเพียงส่วนน้อยที่ มีช่างทาเครื่องประดับทอง
ประมาณ 10-20 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตทองรูปพรรณ 24
กะรัต บางรายผลิตเครื่องประดับทอง 18 กะรัตสาหรับใช้เป็น
เครื่ อ งประดั บ ตกแต่ ง ด้ ว ยอั ญ มณี ต่ า งๆ และมี บ างรายผลิ ต
เครื่องประดับทองที่มีค่าความบริสุทธิ์ต่ากว่า 9 กะรัต (ผสมโลหะ
เงินหรือโลหะอื่นๆ ในสัดส่วนสูง) รวมถึงมีการนาเครื่องประดับ
เงินมาชุบทองคาอีกด้วย ส่วนเครื่องประดับทองขาวและทองสาม
กษัตริย์สไตล์อิตาลีส่วนใหญ่นาเข้าผ่านฮ่องกง และสิงคโปร์
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้วางแผนการเป็นประเทศผู้ผลิตและจัดหา (Supplier) อัญมณีและเครื่องประดับที่
สาคัญแห่งหนึ่งของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ จึงเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ในฐานะที่ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนา
จากประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป จึงได้รับยกเว้นภาษีนาเข้า ซึ่งดึงดูดให้บริษัทจาก
ต่างประเทศเริ่มเข้าไปตั้งบริษัทผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องประดับในกัมพูชาเพิ่มขึ้น อาทิ บริษัท Hong Kong
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Jewelry Cambodia Company Limited บริษัทร่วมทุนชาวฮ่องกงกับกัมพูชาซึ่งผลิตและจัดหาเครื่องประดั บ
เพชร เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน จาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

การนาเข้าเครื่องประดับทองของกัมพูชา
ในอดีตตลาดเครื่องประดั บทองของกัมพูชามีเพียงผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่ผลิตเครื่องประดับทองด้วย
ลวดลายเรียบง่าย และแต่ละรายมีมาตรฐานแตกต่างกัน หากแต่สินค้าที่ผลิตออกมาก็สามารถขายได้ เพราะ
ผู้ บ ริโ ภคไม่ มี ท างเลื อกมากนั ก แต่ เนื่ องจากในปั จ จุ บั น ชาวกัม พู ช าให้ ความสนใจกับ สิน ค้า สวยงามทั นสมัยได้
มาตรฐาน และมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ค้าชาวกัมพูชาบาง
รายน าเข้า เครื่องประดั บ ทองจากต่ า งประเทศเข้า ไปจาหน่าย
รวมถึงบริษัทต่างชาติเข้าไปตั้งบริษัทจาหน่ายเครื่องประดับมาก
ขึ้ น อาทิ Lukfook Jewellery Cambodia บริ ษั ท ชั้ น น าจาก
ฮ่ อ งกงที่ เ ข้ า ไปตั้ ง ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งประดั บ เพชรและ
เครื่ อ งประดั บ ทองในกรุ ง พนมเปญ เป็ น ต้ น ท าให้ ผู้ ผ ลิ ต ใน
ประเทศเริ่ ม ปรั บ ตั ว พั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า เครื่ อ งประดั บ ให้
สามารถตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2560 กัมพูชานาเข้าเครื่องประดับทองด้วยมูลค่า 22.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวสูงขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าถึงกว่า 1.49 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสิงคโปร์ เป็นแหล่งนาเข้าที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดด้วยมูลค่า
นาเข้า 11.41 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 9.09 เท่า รองลงมาเป็นไทย ด้วยมูลค่านาเข้า 8.74 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เติบโตกว่า 2.13 เท่า ตามด้วยฮ่องกง ซึ่งมีมูลค่านาเข้า 1.83 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลงร้อยละ
57.57 โดยการนาเข้าเครื่องประดับทองจากประเทศในอาเซียนมีภาษีเป็น 0 หากนาเข้าจากประเทศนอกอาเซียนจะ
มีภาษีนาเข้าอยู่ที่ร้อยละ 7 ซึ่งไม่ว่าจะนาเข้าจากในหรือนอกประเทศอาเซียนจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการนาเข้า
สินค้าร้อยละ 10 ดังนั้น เครื่องประดับทองจากประเทศในอาเซียนจะมีโอกาสในตลาดกัมพูชามากกว่าเครื่องประดับ
ทองจากประเทศนอกอาเซียน อีกทั้งการขนส่งภายในอาเซียนก็ทาได้สะดวกกว่าและถูกกว่าด้วย

การซื้อขายทองคาและเครื่องประดับทองในกัมพูชา
โดยปกติ ราคาทองคาในกัมพูชามักอ้างอิงตามราคาทองคาในตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดลอนดอนจาก
ประกาศราคากลางของ London Bullion Market Association (LBMA) สาหรับการซื้อขายทองคาในกัมพูชานั้น
จะใช้หน่วยวัดน้าหนักเป็น ชิ (Chi) และตาลึง (Domlung) ซึ่ง 10 ชิเท่ากับ 1 ตาลึง และ 1 ตาลึงเท่ากับ 1.2 ทรอยออนซ์ หรือเท่ากับ 37.49 กรัม ดังนั้น 1 ชิ มีค่าเท่ากับ 3.749 กรัม ส่วนการระบุค่าความบริสุทธิ์ของทองคานั้น จะ
ระบุเป็นส่วนในพันส่วน เช่น ทองคา 24 กะรัต หมายถึงทองคาที่มีค่าความบริสุทธ์ 99.999% เป็นต้น
ทั้งนี้ ชาวกัมพูชานิยมซื้อเครื่องประดับทอง 24 กะรัต หรือภาษากัมพูชาเรียกว่า “Tuk Dorp Meas” ซึ่ง
เมื่อลูกค้าซื้อทองคาแท่งหรือเครื่องประดับทองแล้ว ร้านค้าจะออกใบเสร็ จรับเงินพร้อมกับใบรับรองที่ระบุประเภท
และน้าหนักของสินค้า ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญที่จะต้องเก็บไว้ใช้ในการขายคืนให้กับร้านค้า โดยทั่วไปเมื่อมีการขาย
คืนเครื่องประดับทองล้วน ผู้ขายจะถูกหักราคาประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐ (ค่ากาเหน็จ) ส่วนการขายคืนทองคา
แท่งจะได้รับเงินตามราคากลางที่ประกาศในวันนั้นๆ
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สาหรับแหล่งค้าทองคาและเครื่องประดับทองส่วนใหญ่
อยู่ในกรุงพนมเปญ โดยมีศูนย์การค้าทองคาและเครื่องประดับ
ทองอยู่ที่ตลาดโอลิมปิก นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อทองคาและ
เครื่องประดับทองในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ได้ด้วย อาทิ
ตลาดใหม่พซาทะไม ตลาดรัสเซีย (Russian Market) และ NGO
Stores เป็ น ต้ น ซึ่ ง เครื่ อ งประดั บ ทองที่ ว างจ าหน่ า ยในตลาด
เหล่านี้ส่วนใหญ่ มีค่า ความบริสุทธิ์ ตั้ง แต่ 14 กะรัตขึ้นไป ส่วน
เครื่องประดั บ ทองที่ มี ค่า ความบริสุ ท ธิ์ ต่ ากว่ า 14 กะรัต ลงมา
มักจะวางจาหน่ายในตลาดเก่า (Old Market หรือ Phsar Chas)

โอกาสของทองคาและเครื่องประดับทองในกัมพูชาสดใส
ปัจจุบันกัมพูชามีผู้มีกาลังซื้ออยู่ประมาณร้อยละ 25 ของจานวนประชากรที่มีอยู่ ราว 15 ล้านคน ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจากความนิยมสะสมทองคาและเครื่องประดับทองดัง
เหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็น่าจะทาให้ตลาดทองคาและเครื่องประดับทองของกัมพูชายังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก
หลายสิ บ ปี และเนื่ อ งจากกั ม พู ช าต้ อ งพึ่ ง พาการน าเข้ า ทองค าจากต่ า งประเทศ จึ ง ยกเว้ น ภาษี น าเข้ า และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มการนาเข้าทองคา ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของผู้ค้าทองคาจากต่างประเทศที่จะส่งทองคาเข้าไปขายใน
กัมพูชาได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของเครื่องประดับทองนั้น เนื่องจากชาวกัมพูชายุคใหม่ชื่นชอบสินค้าสวยงามทันสมัย
และสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บภาษีนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าเครื่องประดับทอง
หากแต่ชาวกัมพูชาก็ยังคงมีความต้องการบริโภคสินค้านี้อยู่มาก ส่งผลให้มีการนาเข้าเครื่องประดับทองเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่ ง สะท้อนให้ เห็ นได้ จากสถิตินาเข้าในปี 2560 ที่ การน าเครื่องประดับทองเติบโตสูงถึง 1.49 เท่ า อย่ า งไรก็ดี
เครื่องประดับทองจากประเทศในอาเซียนจะได้เปรียบในตลาดกัมพูชามากกว่าจากประเทศนอกอาเซียน เพราะไม่
ต้องเสียภาษีนาเข้า จึงถือว่ามีโอกาสสดใสในตลาดนี้
นอกจากนี้ กัมพูชายังมีแรงงานจานวนมาก รวมทั้งยังมีค่าจ้างที่ ต่า และพร้อมเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือ
ประกอบกับรัฐบาลวางแผนเป็นประเทศผู้ผลิตและจัดหา (Supplier) อัญมณีและเครื่องประดับที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
อาเซียน จึงเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงกัมพูชาได้รับสิทธิ์ GSP ในฐานะที่ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนา
จากประเทศพัฒนาแล้ว เหล่านี้นับเป็นข้อได้เปรียบของกัมพูชาที่จะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้าไปเปิดบริษัทผลิต
และจัดหาเครื่องประดับทองในกัมพูชามากขึ้น อันอาจทาให้กัมพูชากลายเป็นอีกหนึ่งประเทศผู้ผลิตและจัดหา
เครื่องประดับทองชั้นนาของอาเซียนได้ในอนาคต
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th หรือทางไลน์ที่ git_info_center
หรือติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ค facebook.com/GITInfoCenter
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