อีสานโพล (ESAAN POLL)
ศูนยวจิ ัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท 043-202566 เว็บไซต http://www.ecberkku.com

โอกาสของผูประกอบการไทย ในตลาดคาปลีกกัมพูชา
กรุงพนมเปญในปจจุบนั เริม่ มีโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญเกิดขึ้นหลายโครงการ ทั้งที่เปนโรงแรม
และคาสิโน อยางเชน Naga World, อาคาร Canadia Tower และอาคาร Vattanac Capital ซึ่งโครงการนี้ เปนอาคารแบบ
Mixed Use ทีม่ ีทั้งศูนยการคา อาคารสํานักงาน และอพารทเมนท ในยานสํานักงานใจกลางกรุงพนมเปญ แสดงใหเห็น
ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศกัมพูชา จึงเริ่มมีการกอสรางอาคารเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้น
ทั้งพื้นที่สํานักงาน ที่อยูอาศัย และพื้นที่คาปลีก
จากรายงานของ ซีบี ริชารด เอลลิส สํานักงานกรุงพนมเปญ พบวา สําหรับอุปทานพืน้ ที่อาคารสํานักงานนั้น มี
การเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีพื้นที่สํานักงานกวา 2 แสนตารางเมตร ในป 2556 ซึ่งเปนสองเทาของพื้นที่
ของพื้นที่สํานักงานป 2553 สวนคาเชาก็เพิม่ ขึ้นเปนสองเทา ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ในชวง
ที่ผานมาเศรษฐกิจและการลงทุนในกัมพูชามีการเจริญเติบโต สงผลไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยธุรกิจหนึ่งทีค่ าด
วาจะไดรับผลดีและมีแนวโนมเติบโตในอนาคตก็คือ ธุรกิจคาปลีก ซึ่งนอกเหนือจากรานคาปลีก และตลาด ที่มใี หเห็น
อยูทั่วไปในกรุงพนมเปญ ยังพบวา มีโครงการกอสรางศูนยการคาแหงใหมเกิดขึ้นดวย โดยลาสุดกลุมฮองกงแลนดและ
อีออนกรุป (Aeon) ไดซื้อที่ดนิ กวา 160 ไร ใกลกับโรงแรมโซฟเทล โภคีธรา เพื่อพัฒนาเปนศูนยการคาอีออนมอลล ซึ่ง
อยูระหวางการกอสราง
ปจจุบัน ศูนยการคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในพนมเปญคือ หางโสรยา (Sorya Shopping Centre) ซึ่งตั้งอยูใกล
กับเซ็นทรัล มารเก็ต แหลงทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของพนมเปญ โดยหางโสรยา มีทั้งหมด 6 ชั้น พื้นที่ 27,000 ตาราง
เมตร จากการสํารวจพื้นที่พบวา มีอัตราการเชาเกือบ 100% ภายในหางโสรยามีศูนยอาหาร โรงภาพยนตร
ซูเปอรมารเก็ต และรานคารานอาหารมากมาย โดยรานอาหารจํานวนหนึ่งเปนรานอาหารสมัยใหม หรือรานประเภท
แฟรนไชสทั้งจากตางประเทศ และของกัมพูชาเอง เชน รานพิซซา, รานไกทอด, รานไอศกรีม และไดรับความนิยมจาก
ชาวกัมพูชาโดยทั่วไป โดยเฉพาะรานอาหารแฟรนไชสตา ง ๆ ที่จะพบเห็นชาวกัมพูชาใชบริการอยางหนาแนน อยางไร
ก็ดี ปจจุบนั กรุงพนมเปญยังไมไฮเปอรมารเก็ตขนาดใหญ อยาง เทสโก หรือ บิ๊กซี รวมทั้งยังไมมรี านคาสะดวกซือ้
สมัยใหม มีเพียงแตซูเปอรมารเก็ต และรานคาแบบดั้งเดิมเทานั้น
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หางโสรยา (ทีม่ า: skyscrapercity.com)

Vattanac Capital (ที่มา: CBRE)

ขอมูลตัวเลขเศรษฐกิจกัมพูชา จากรายงานของสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ระบุ
วา ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งรวมถึงการคาปลีก-คาสง, โรงแรมและรานอาหาร มีสัดสวนถึง 38% ของจีดพี ีป 2011 และมี
แนวโนมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและการคากัมพูชาคาดวา ในป 2554 ภาคบริการทั้งหมดจะ
เติบโต 6.9% และ 6.5% ในป 2555 โดยเปนการเติบโตของธุรกิจการคา 7.1% และ 11.2% สําหรับธุรกิจการโรงแรม
และรานอาหาร
ตารางแสดงแนวโนมการเติบโตของภาคธุรกิจบริการ
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ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา (เรียบเรียงโดย สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กรุงพนมเปญ)

จากการสํารวจตลาดในกรุงพนมเปญ พบวา สินคาทั้งอาหารสําเร็จรูป และสินคาในชีวิตประจําวัน (Fast
Moving Consumer Goods) สวนใหญยังคงนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากไทย ดังจะเห็นไดจากซูเปอรมารเก็ต
และรานคาตางๆ จําหนายสินคาจากประเทศไทย และมีฉลากเปนภาษาไทย โดยจะมีชั้นวางสําหรับจําหนายสินคาที่มี
แหลงผลิตในกัมพูชาโดยเฉพาะซึ่งมีประเภทและจํานวนสินคานอยมาก นั่นแสดงใหเห็นถึงการยอมรับสินคาจาก
ประเทศไทย โดยสินคาไทยหลายประเภทถือไดวาเปนเจาตลาดในกัมพูชาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ชาวกัมพูชายังมีการรับ
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สื่อไทย เชน รายการโทรทัศนและละคร สงผลใหชาวกัมพูชาสมัยใหม ชื่นชอบและเอาอยางการบริโภคจากประเทศ
ไทย
โดยสรุปแลว การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําสินคาเขาไปจําหนายยัง
ประเทศกัมพูชานั้น มีปจจัยหลายประการที่ถือไดวาเปนโอกาสที่ดยี ิ่ง ประการแรก การขยายตัวของธุรกิจในกัมพูชา
และการเพิ่มขึน้ ของพื้นที่เชิงพาณิชย (Retail Space) จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยและศูนยการคาแหงใหม
ในกรุงพนมเปญ ประการที่สอง ตัวเลขการขยายตัวของภาคบริการในกัมพูชา ซึ่งคาดการณวาจะขยายตัวถึง 6.5% ในป
2555โดยเฉพาะธุรกิจการคาที่คาดวาจะขยายตัว 7.1% และธุรกิจการโรงแรมและรานอาหาร ที่คาดวาจะขยายตัวถึง
11.2% และประการสุดทายคือ ชาวกัมพูชามีความคุนเคยและใหการยอมรับสินคาไทยมาก รวมทั้งไลฟสไตลของชาว
กัมพูชารุน ใหมที่นิยมบริโภคอยางชาวไทย อยางไรก็ดี นอกจากปจจัยดานการเมือง ซึ่งแมวาประเทศกัมพูชาถือวามี
การเมืองที่มเี สถียรภาพมาก แตสิ่งที่ผูประกอบการควรระมัดระวังก็คือ ความเสี่ยงดานการสงสินคาออกไปจําหนาย
รวมถึงชองทางในการขนสงสินคาไปจําหนาย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยและกัมพูชา ยังมีความขัดแยงตอกันในทาง
การเมืองและพรมแดนอยู จึงอาจสงผลกระทบตอการสงสินคาไปจําหนายตามชองทางตางๆ ได
คณะนักวิจัย ศูนยวจิ ัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ คุณ Heng Thy
ผูอํานวยการ ฝายภาษีและการใหคําปรึกษา และคุณ Hang Sophath Molyzana ผูจัดการอาวุโส บริษทั ไพรซ วอเตอร
เฮาส คูเปอรส (กัมพูชา) จํากัด และเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ที่กรุณาใหขอมูล
ที่เปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้

