ธุรกิ จค้าปลีกกัมพูชาช่
า วงขาขึน# ...โอกาสของผูป้ ระกอบการไทย
ไทย
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ธุรกิจค้าปลีกในกัมพูชามีศกั ยภาพในการเติบโตตามเศรษฐกิจทีข$ ยายตัวสูงเฉลีย$ ราวร้
ราว อยละ 8 ต่อปี
ในช่วง 10 ปี ทผ$ี ่านมา และมีมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื$องเฉลี$ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในช่วงปีปี 2557-2561 ส่งผลให้
ความเป็ นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วและภาคอสั
และ
งหาริมทรัพย์ขยายตัวดีขน.ึ รวมทัง. กําลังซื.อของชาวกัมพูชา
ทีม$ แี นวโน้มเพิม$ ขึ.น มีส่วนสําคัญในการเกื
ในการ .อหนุ นการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) นับเป็ นโอกาสทีทีน$ ่ าสนใจของผูป้ ระกอบการไทยที
ระกอบ
จ$ ะเข้าไปลงทุนและขยายช่
และ
องทางการค้า
สินค้าในกัมพูชา สําหรับข้อมูลธุรกิจค้าปลีกในกัมพูชาทีน$ ่าสนใจ มีดงั นี.
 ตลาดค้าปลีกในกัมพูชายั
า งเป็ นรูปแบบดัง# เดิ ม (Traditional Trade) ตลาดสด (Wet Market)
และร้านค้าปลีกแบบดัง. เดิมในลักษณะร้านขายของชําเป็ นรูปแบบการค้าปลีกทียัย$ งั คงได้รบั ความนิยมมากทีส$ ุด
ในกัมพูชา เนื$องจากปจั จุบนั ชาวกัมพูชาราวร้
า อยละ 70 ของประชากรทัง. ประเทศ ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม
ซึ$งมีกําลังซื.อไม่สูงนัก จึงนิยมจัจับจ่ายซื
ย .อสินค้าในตลาดสดและร้
และร้านขายของชําใกล้ชุมชนที$พกั อาศัย ซึ$งเป็ น
แหล่งจําหน่ ายอาหารสดทัทัง. ผัก ผลไม้ และเนื.อสัตว์ ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที$จําเป็ นในชีวติ ประจําวัน
นอกจากนี. ตลาดสดบางแห่งยังจําหน่ ายเสื
ย .อผ้า เครื$องประดับ และเครื$องใช้ไฟฟ้าทีร$ าคาไม่สงู นัก รวมทัง. เป็ น
แหล่งรวมร้านอาหารในย่านชุมชุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของความเป็ นเมือง รวมถึงแรงงาน
วัยหนุ่ มสาวรุ่นใหม่ทน$ี ิยมย้ายเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมื
สาหกรรมในเขตเมืองแทนการทํางานในภาคเกษตรกรรม
มากขึน. ทําให้ตลาดสดและร้านปลีกแบบดัง. เดิมมีแนวโน้มได้รบั ความนิยมลดลง
 ธุรกิ จค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้ มเติ บโตเป็ นลําดับ The Economist Intelligent Unit
Un (EIU)
คาดว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในกั
ในกัมพูชามี
า แนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจและกํกําลังซื.อของชาวกัมพูชาที
า เ$ พิม$ ขึน.
ขณะที$ความเป็ น เมืองขยายตัว อย่า งรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ เมือ งหลวงของกัม พูช า ซึ$งเป็ น
ศูนย์กลางความเจริญและมีอาคารสํ
อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และโรงแรม ก่อสร้างขึน. ใหม่เป็ น
จํานวนมาก นับว่ามีสว่ นสําคัญในการกระตุน้ การขยายตัวของร้
ของ านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึง$ มีรปู แบบการให้
แบบ
บริการที$
สอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในเขตเมืองทีต$ อ้ งการความสะอาด สะดวก และทันสมัย โดยเฉพาะศูนย์การค้า
และห้างสรรพสินค้า ซึง$ เป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารแฟรนไชส์
จากต่างประเทศ ทําให้ชาวกัมพูชาทีพ$ กั อาศัยอยู่ในย่านชุมชนเมืองนิยมจับจ่ายสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
มากขึน. และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เริม$ เข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในกรุงพนมเปญ
อาทิ โครงการ Aeon Mall ศูนย์การค้าบนพืน. ที$ 68,000 ตารางเมตร ของกลุ่มทุนจากญี
ญีป$ ุ่น ซึง$ จะเปิ ดให้บริการ
ในช่วงกลางปี 2557 และ Parkson City Centre ศูนย์การค้าบนพืน. ที$ 70,000 ตารางเมตร ของกลุ
ของ ่มทุนจากมาเลเซีย
ซึง$ มีแผนจะเปิ ดให้บริการในช่วงต้ต้นปี 2558
 ธุรกิ จค้าปลีกสมัยใหม่กระจุกตัวอยู่ในกรุงพนมเปญ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในกัมพูชายัง
อยูใ่ นช่วงเริม$ ต้น โดยร้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทงั . มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ยังกระจุกตัว
อยู่ใ นกรุงพนมเปญ เนื$ อ งจากเป็ น ศูน ย์ร วมของประชากรที$ม กี าํ ลังซื.อ สูง และนันักท่องเที$ย วต่า งชาติ ทํา ให้
กรุง พนมเปญเป็
เป็ นทําเลทีน$ ่ าสนใจลําดับแรกในการลงทุ
แรก
นขยายธุรกิจร้านค้ค้าปลีกสมัยใหม่ โดยปจั จุบนั Sorya
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Shopping Center เป็ นศูนย์การค้าทีไ$ ด้รบั ความนิยมอย่างมากทัง. จากชาวกัมพูชาและนักท่องเทีย$ วต่างชาติ
โดยมีอตั ราการเช่าพืน. ทีเ$ กือบเต็มตลอดปี เนื$องจากเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงครบวงจร
โอกาสของผู้ประกอบการไทย
 โอกาสลงทุนร้านค้าปลี กสมัยใหม่ ผลสํารวจของ National Institute of Statistics ของ
กัมพูชาพบว่าผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนผูป้ ระกอบการทัง. หมดเป็ นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ทีม$ จี ํา นวนแรงงานไม่เ กิน 3 คน และดํา เนิน ธุร กิจ ในลัก ษณะธุร กิจ ครอบครัว ทํา ให้ก ารบริก ารยัง ไม่ไ ด้
มาตรฐานมากนัก โอกาสจึงยังเปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบการค้าปลีกรายใหม่ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบการไทยทีจ$ ะเข้าไป
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทงั . ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างดิสเคาท์สโตร์ และมินิมาร์ท โดยในเบื.องต้นผูป้ ระกอบการ
ควรพิจ ารณาเลือ กทํา เลที$ต ัง. ของร้า นค้า ปลีก ในกรุงพนมเปญ เนื$ อ งจากเป็ น เขตชุม ชนเมืองที$ป ระชากร
อาศัยอยูห่ นาแน่นและผูบ้ ริโภคมีกาํ ลังซือ. สูง ขณะทีเ$ มืองท่องเทีย$ วสําคัญอื$นๆ อย่างเมืองเสียมราฐก็เป็ นทําเลที$
น่ าสนใจเช่นกัน เนื$องจากมีนักท่องเทีย$ วต่างชาติมาเยือนกว่า 2.2 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิม$ ขึน. ต่อเนื$อง
นอกจากนี. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทข$ี ยายตัวยังเป็ นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยทัง. สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ$ ําเป็ น
ในชีวติ ประจําวัน เครื$องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เครื$องใช้ไฟฟ้า และสินค้าแฟชัน$ เนื$องจากชาวกัมพูชา
นิยมและให้การยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจีน อีกทัง. กลุ่มชาวกัมพูชาทีม$ ฐี านะดีมกั ชอบเดิน
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพื$อติดตามการเปลี$ยนแปลงของเทรนด์สนิ ค้าใหม่ๆ ทํา ให้ศูน ย์การค้า เป็ น ช่องทาง
จัด จํา หน่ า ยที$สํา คัญ ในการเจาะตลาดผู้บ ริโ ภคกลุ่ ม ดัง กล่ า ว โดยผู้ส่ ง ออกสิน ค้า ไทยสามารถใช้พ.ืน ที$ใ น
ศูนย์การค้าจัดกิจกรรมเพือ$ ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
 โอกาสขยายธุรกิ จแฟรนไชส์ไทย โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื$องดื$ม เช่น ร้านอาหารจานด่วน
ร้านกาแฟและเบเกอรี เป็ นต้น รวมทัง. ธุรกิจความงาม เนื$องจากรูปแบบการบริโภคของชาวกัมพูชาคล้ายคลึงกับ
ของไทย ประกอบกับชาวกัมพูชาทีม$ ฐี านะดีและมีกาํ ลังซือ. มีจาํ นวนเพิม$ ขึน. มาก จึงมีความสนใจในสินค้าและบริการ
ทีม$ คี ุณภาพ รวมทัง. ใส่ใจกับสุขภาพและความงามมากขึน. นอกจากนี. การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
โดยเฉพาะศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทก$ี าํ ลังจะเปิ ดให้บริการยังช่วยเพิม$ พืน. ทีเ$ ชิงพาณิชย์ (Retail Space) เนื$องจาก
เป็ นช่องทางทีส$ ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีม$ กี าํ ลังซื.อสูงทัง. ชาวกัมพูชาและนักท่องเทีย$ วต่างชาติ จึงเป็ นโอกาส
ทีน$ ่ าสนใจในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ ทัง. นี. CB Richard Ellis (CBRE)
บริษทั ทีป$ รึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชนั . นําของโลก รายงานอัตราค่าเช่าพืน. ทีเ$ ชิงพาณิชย์ในกรุงพนมเปญในปี 2556
อยู่ท$ี 20-32 ดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตร ปจั จุบนั ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยและแฟรนไชส์ต่างประเทศเล็งเห็นโอกาส
และเข้ามาทําตลาดในกัมพูชาบ้างแล้ว อาทิ KFC Swensen’s และ Berger King ล่าสุด Hard Rock Cafe
เตรียมเปิ ดสาขาแรกทีเ$ มืองเสียมราฐในปี 2557 ขณะทีแ$ ฟรนไชส์ไทยอย่าง Black Canyon The Coffee Maker
Moly Care (ธุรกิจบริการล้างและดูแลรักษารถยนต์) และวุฒศิ กั ดิ o คลินิก ต่างขยายแฟรนไชส์ส่ตู ลาดกัมพูชา
สะท้อนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในกัมพูชาได้เป็ นอย่างดี
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ผูป้ ระกอบการทีส$ นใจเข้าไปลงทุนร้านค้าปลีกสมัยใหม่และธุรกิจแฟรนไชส์ในกัมพูชาควรศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกเพื$อสร้างความเข้าใจกับตลาดผูบ้ ริโภคในกัมพูชา อีกทัง. การมีหุ้นส่วนธุรกิจที$เป็ นคนท้องถิน$ ที$ม ี
ประสบการณ์และเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคท้องถิน$ เป็ นอย่างดีจะเป็ นการเพิม$ โอกาสให้ประสบความสําเร็จมากขึน.
นอกจากนี. ผูป้ ระกอบการควรจดสิทธิบตั รรูปแบบแฟรนไชส์เพื$อป้องกันการลอกเลียนแบบ รวมทัง. ควรตระหนัก
และเตรียมรับมือกับ ข้อจํา กัดในด้านต่า งๆ อาทิ ระบบโครงสร้างพื.น ฐาน เช่น ถนน ยังไม่ได้รบั การพัฒนา
เท่าทีค$ วร ซึง$ อาจกระทบต่อคุณภาพของสินค้าในระหว่างการขนส่งได้
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

