ส่องธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างในกัมพูชา : โตไม่หยุด…ฉุดไม่อยู่
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตดีจากภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลีย่ ราว
ร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ กระตุน้ ให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างร้อนแรงเฉลีย่ ร้อยละ 22 ต่อปี
ในช่วงดังกล่าว โดยมีโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม
และทีพ่ กั อาศัยเกิดขึน้ จํานวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชายังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ เนื่องจากกัมพูชายังอยู่ใ นช่วงเร่งพัฒนาประเทศ จึงเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการไทยในการเข้าไปขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องในกัมพูชา ทัง้ นี้ มีหลากหลายปั จจัย
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกัมพูชายังอยูใ่ นวัฏจักรขาขึน้ ด้วยเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
 เศรษฐกิ จกัมพูชามีแนวโน้ มเติ บโตอย่างแข็งแกร่ง The Economist Intelligence Unit (EIU)
คาดว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 7.3 ต่อปี ในช่วงปี 2560-2564 ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญทีเ่ กือ้ หนุ น
การขยายตัวของภาคก่อสร้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวดีจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุนใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ทัง้ อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า และสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน รวมทัง้ การที่
กัมพูชาจะเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครัง้ ที่ 32 ในปี 2566 ส่งผลให้มโี ครงการก่อสร้างทัง้ สนามกีฬา
และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันดังกล่าว นอกจากนี้ เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตยังมีส่วนผลักดัน
การขยายตัวของความเป็ นเมือง โดยประชากรทีอ่ าศัยในเขตเมืองของกัมพูชามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 20 ในปี 2558
เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2563 ขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี ของชาวกัมพูชามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับทีธ่ นาคารโลกได้เลื่อนสถานะกัมพูชาเป็ นประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางระดับตํ่า (Lower-middle-income
Economies) เมือ่ ช่วงกลางปี 2558 โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี (GNI per capita) ของกัมพูชาปี 2558
ซึง่ อยูท่ ่ี 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยสําคัญทีก่ ระตุน้ อุปสงค์ของทีพ่ กั อาศัยในกัมพูชาให้เพิม่ สูงขึน้
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชายังต้ องการการพัฒนาอี กมาก สะท้อนได้จากดัชนีช้วี ัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) ของธนาคารโลกในปี 2559 ซึง่ จัดให้กมั พูชาอยู่
อันดับที่ 73 ของโลก (ไทยอยู่อนั ดับที่ 45) จากการจัดอันดับทัง้ หมด 160 ประเทศ และอยู่อนั ดับที่ 7 ของอาเซียน
นํ าหน้ าเพียงเมียนมาและ สปป.ลาว (บรูไนไม่มกี ารจัดอันดับ) ส่งผลให้รฐั บาลกัมพูชามีนโยบายเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนทัง้ ในรูปแบบการลงทุนเองทัง้ หมดและโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) เพือ่ ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล
 รัฐ บาลกั ม พู ช าเปิ ดกว้ า งรับ การลงทุ น ธุ ร กิ จรับ เหมาก่ อ สร้ า งของบริ ษั ท ต่ า งชาติ
โดยเปิ ดโอกาสให้บริษทั ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ในบริษทั ที่รบั งานก่อสร้างในกัมพูชา และอนุ ญาตให้
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต่างชาติเป็ นได้ทงั ้ ผูร้ บั เหมาหลักและผูร้ บั เหมาช่วง (Sub-contract) รวมทัง้ ไม่มขี อ้ จํากัด
ในการร่วมทุนกับผูร้ บั เหมาท้องถิน่ เพือ่ ร่วมประมูลงานภาครัฐ
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ภาพรวมธุรกิ จก่อสร้างในกัมพูชาขยายตัวดีและยังมีแนวโน้ มเติ บโตแข็งเกร่ง
Ministry of Land Management Urban Planning and Construction (MLMUPC) ของกัมพูชารายงานว่า
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ได้อนุมตั โิ ครงการก่อสร้างจํานวน 1,753 โครงการ มูลค่ารวม 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่าทัง้ ปี 2558 ทีอ่ นุ มตั โิ ครงการลงทุนจํานวน 2,305 โครงการ มูลค่ารวม 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจก่อสร้างในกัมพูชาปี 2559 ขยายตัวอย่างโดดเด่น ขณะทีก่ ารลงทุนในโครงการก่อสร้าง
ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงและศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของกัมพูชา โดย CBRE บริษทั ทีป่ รึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชนั ้ นํ าของโลก
คาดว่าภายในปี 2561 จะมีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญเพิม่ ขึน้ อีก
22,366 ยูนิต จากไตรมาส 3 ปี 2559 ทีม่ จี าํ นวนคอนโดมิเนียมอยูเ่ พียงราว 3,000 ยูนิต
เพื่อตอบสนองความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยในเขตเมืองและการลงทุนเพื่อให้เช่าทีพ่ กั แก่
ชาวต่างชาติท่ที ํางานในกรุงพนมเปญ เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าและ
โรงแรมทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน อาทิ ศูนย์การค้า Parkson Phnom Penh City ของ
มาเลเซีย ซึง่ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกปี 2560 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าเชิงพาณิชย์ “โครงการ The Peak Cambodia”
ราว 57,000 ตารางเมตร และโครงการ The Peak Cambodia มูลค่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ ประกอบด้วย
ทีพ่ กั อาศัย สํานักงานให้เช่า และห้องพักระดับบนในเครือโรงแรม Shangri-La เป็ นต้น
นอกจากนี้ กัมพูชายังมีแผนลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีส่ าํ คัญ ดังนี้
•

•

การลงทุนภายใต้แผน National Strategic Development Plan 2557-2561 มูลค่าราว 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ
- การก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางมะตอยระยะทาง 300-400 กิโลเมตรต่อปี
- การปรับปรุงถนนสายหลักระยะทาง 3,500 กิโลเมตร
- การขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็ น 4 ช่องจราจร ในเมืองใหญ่และเมืองสําคัญทัวประเทศ
่
การก่อสร้างทางพิเศษทัวประเทศภายใต้
่
แผน Expressway Master Plan ระยะทาง 2,230 กิโลเมตร ภายในปี 2583
ซึง่ คาดว่าต้องใช้เงินลงทุนรวม 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุ นให้ภาคเอกชน
ร่วมลงทุนเพื่อลดภาระด้านงบประมาณ

โอกาสทางธุรกิ จของไทย…บริ การรับเหมาก่อสร้างและการส่งออกสิ นค้าเกี่ยวเนื่ อง
การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และการเร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาลกัมพูชา ตลอดจน
ปั จจัยสนับสนุนต่างๆ ข้างต้น ล้วนเกือ้ หนุ นโอกาสของธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างไทยทัง้ การเข้าไปประมูลรับงาน
เพือ่ ดําเนินการเองและรับเหมาช่วง ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการออกแบบและตกแต่ง
ภายในอาคาร ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการไทยทีเ่ ข้าไปดําเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว อาทิ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
หรือ ITD ได้รบั งานโครงการปรับปรุงทางรถไฟมูลค่าราว 114 ล้านบาทจากรัฐบาลกัมพูชา และ บมจ. บางกอก เดค-คอน
หรือ BKD ได้รบั งานตกแต่งภายในของ The Park Land Sen Sok โครงการทีพ่ กั อาศัยระดับพรีเมียม ในกรุงพนมเปญ
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการไทยยังมีโอกาสขยายตลาดส่งออกวัสดุก่อสร้าง อาทิ แร่ยปิ ซัม สายไฟฟ้ า สายเคเบิล
เหล็ก เหล็กกล้า และผลิต ภัณ ฑ์ เครื่องตัด ต่อและป้ อ งกัน วงจรไฟฟ้ า เป็ น ต้น ตลอดจนสิน ค้า เฟอร์นิเ จอร์
ของตกแต่งบ้าน เคหะสิง่ ทอ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า เพือ่ รองรับโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทก่ี าํ ลัง
จะเกิดขึน้ จํานวนมาก
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

วันที่ 22 มกราคม 2560

