กัมพูชา : สวรรค์ของผูส้ งู อายุชาวต่างชาติ กบั โอกาสทางธุรกิ จ
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
กัมพูชาเป็ นหนึ่งในตลาดเกิดใหม่ทเ่ี ศรษฐกิจเติบโตอย่างโดดเด่น ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชา
ขยายตัวถึงปี ละกว่า 7% โดยหนึ่งในเครื่องยนต์ขบั เคลื่อนสําคัญ คือ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ร้างรายได้
เข้าประเทศคิด เป็ น สัด ส่วนสูงถึง 12% ของ GDP สอดคล้องกับ จํานวนนักท่องเที่ย วต่ างชาติท่เี ดินทางมา
กัมพูชาเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปี ละ 15% ในช่วง 10 ปี ทีผ่ ่านมา จนแตะระดับ 5 ล้านคนในปี 2559 ภาคท่องเทีย่ วของ
กัมพูชามีจุดเด่นจากแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเปิ ดรับและเป็ นมิตรกับ
ชาวต่า งชาติ ซึ่งปั จจัยดังกล่า วไม่เพียงเกื้อหนุ น ธุร กิจ ท่องเที่ย วของกัมพูชา แต่กําลังต่ อยอดไปสู่การเป็ น
จุดหมายใหม่ทน่ี ่ าไปใช้ชวี ติ หลังเกษียณ (The New Retirement Haven) ของกลุ่มผูส้ งู อายุชาวต่างชาติทเ่ี ริม่
หลังไหลมาใช้
่
ชวี ติ หลังเกษียณในกัมพูชา นับเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคใหม่ทนี่ ่ าจับตามอง ซึง่ ผูป้ ระกอบการกัมพูชา
เริม่ ตื่นตัวรับโอกาสใหม่ทเ่ี กิดขึน้ แล้ว อาทิ ภาคอสังหาริมทรัพย์ทพ่ี ฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญ
เพือ่ รองรับตลาดผูเ้ กษียณชาวต่างชาติ
“กัมพูชากําลังจะก้าวขึน้ สู่ The New Retirement Haven ของโลก”
ปั จจุบนั กัมพูชากําลังเป็ นจุดหมายใหม่ทผ่ี สู้ งู อายุต่างชาติมาลงหลักปั กฐานชีวติ วัยเกษียณ ทัง้ ชาวเอเชีย
โดยเฉพาะญีป่ ่ ุน เกาหลีใต้ และจีน ตลอดจนชาวยุโรปและชาวอเมริกนั จน The New York Times ยกให้
กัมพูชาเป็ น Retirement Haven ทีน่ ่ าจับตามอง ขณะที่ The Global Retirement Index ปี 2560 จัดทําโดย
นิตยสาร International Living จัดให้กมั พูชาอยูใ่ นอันดับที่ 17 จาก 24 ประเทศทีต่ ดิ อันดับประเทศทีน่ ่ าไปใช้ชวี ติ
หลังเกษียณอายุมากทีส่ ุดในโลก เลื่อนขึน้ จากอันดับที่ 24 ในปี 2557 โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกพํานักใน
เมือ งหลวงอย่า งกรุง พนมเปญ หรือ เมือ งเสีย มราฐ ซึ่ง เป็ น เมือ งท่อ งเที่ย วสํา คัญ รวมถึง เมือ งพระสีห นุ
เมืองชายทะเลทีช่ าวต่างชาตินิยมมาพักตากอากาศ ทัง้ นี้ ปั จจัยสนับสนุ นให้กมั พูชาเป็ น The New Retirement
Haven มี 3 ประการ คือ
1) ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย โดย The Global Retirement Index 2017 ระบุว่าค่าครองชีพของ
กัมพูชาอยูใ่ นระดับตํ่าสุดในบรรดา 24 ประเทศทีต่ ดิ อันดับ
2) ความโดดเด่นของกัมพูชาในการเป็ นประเทศที่ มีนโยบายเปิ ดรับและเป็ นมิ ตรกับชาวต่างชาติ
อาทิ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็ นเจ้าของห้องชุดตัง้ แต่ชนั ้ ทีไ่ ม่อยู่ตดิ พืน้ ดินได้ นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อ
เดือนกันยายน 2559 รัฐบาลกัมพูชาประกาศใช้ “ER visa” วีซ่าประเภทใหม่สาํ หรับผูเ้ กษียณอายุชาวต่างชาติ
โดยผูถ้ อื วีซ่าดังกล่าวสามารถพํานักอาศัยในกัมพูชา โดยไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตทํางาน แต่ตอ้ งต่ออายุวซี ่าทุก 1 ปี
เพือ่ ดึงดูดกลุ่มผูส้ งู อายุชาวต่างชาติให้มาใช้ชวี ติ หลังเกษียณในกัมพูชามากขึน้
3) กัมพูชาเป็ นประเทศที่ ค่อนข้างปลอดภัยจากภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ ทีผ่ ่านมาสถิติ
เหตุก่อการร้ายในกัมพูชาเกิดขึน้ น้อยครัง้ สอดคล้องกับ The Global Terrorism Index 2016 จัดให้กมั พูชาอยู่
ในอันดับค่อนข้างตํ่าคือ 122 จาก 163 ประเทศทัวโลก
่
(อันดับต้น หมายถึง เป็ นประเทศทีเ่ กิดหรือมีโอกาสเกิด
ภัยก่อการร้ายบ่อยครัง้ ) ขณะเดียวกันกัมพูชาเป็ นประเทศทีไ่ ม่ค่อยเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงอย่างเหตุแผ่นดินไหว
อุทกภัย สึนามิ รวมทัง้ ไม่มภี เู ขาไฟทีย่ งั คุกรุน่ รอการปะทุ
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“ธุร กิ จ ไทยมีโ อกาสต่ อ ยอดทัง้ ในด้า นสิ น ค้า และบริ ก ารที ่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ผู้สงู อายุวยั เกษี ยณ”
ปั จจุบนั แม้ยงั ไม่มกี ารเก็บสถิตอิ ย่างเป็ นทางการ แต่ตลาดผูส้ งู อายุต่างชาติในกัมพูชานับเป็ นผูบ้ ริโภค
กลุ่มใหม่ทน่ี ่ าสนใจ เนื่องจากส่วนใหญ่มฐี านะค่อนข้างดี มีกาํ ลังซื้อ เป็ นกลุ่มทีเ่ ตรียมความพร้อมและวางแผน
ทางการเงินในวัยหลังเกษียณมาเป็ นอย่างดี จึงนับเป็ นโอกาสของสินค้าและธุรกิจบริการของไทยทีม่ คี ุณภาพ
และมาตรฐานสูงในการเข้าไปเจาะตลาดศักยภาพนี้ในกัมพูชา
กลุ่มสินค้าทีม่ โี อกาสเจาะตลาด อาทิ
- อาหารและเครือ่ งดื ม่ เนื่ อ งจากชาวต่ า งชาติว ัย เกษี ย ณเป็ นกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ม ีค วามคาดหวัง
ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งสินค้าทีผ่ ลิตในกัมพูชาอาจยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวได้ทงั ้ หมด ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้จงึ นิยมสินค้านําเข้า ขณะทีส่ นิ ค้าไทยเป็ นทีย่ อมรับด้านคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารลดปริมาณนํ้าตาล โซเดียม และไขมัน
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ รวมถึงอาหารทีเ่ คีย้ วง่าย ย่อยง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดี เป็ นต้น
- เฟอร์นิเจอร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ เช่น เตียงนอนทีส่ ามารถปรับระดับได้และไม่สงู เกินไป ทีน่ อนยางพาราที่
มีความแข็งตัวทําให้ไม่ปวดหลัง ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยสามารถพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
- วัส ดุ อุ ป กรณ์ สํา หรับ ใช้ภ ายในทีพ่ ัก อาศัย ที่ต อบโจทย์ค วามต้อ งการใช้ง านของผู้สูง อายุ อาทิ
สวิตช์ไฟทีม่ ขี นาดใหญ่และเรืองแสงได้ในทีม่ ดื พืน้ กระเบือ้ งหรือพืน้ ไม้ทม่ี คี วามฝืดของผิวสัมผัส เป็ นต้น
ธุรกิจบริการทีม่ โี อกาสเจาะตลาด อาทิ
- ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว เช่น ร้านอาหาร Modern Café และสปา สอดรับกับพฤติกรรม
ของกลุ่มผู้สูงอายุต่างชาติท่นี ิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เพราะเป็ นช่วงเวลาผ่อนคลาย ทํา ให้
ได้พบปะพูดคุยและมีกจิ กรรมสังสรรค์กบั ผูอ้ น่ื
- ธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ บ้านพักทีใ่ ห้บริการดูแลผูส้ งู อายุ และบริการรักษาพยาบาล
ซึง่ ปั จจุบนั กัมพูชายังไม่มสี ถานพยาบาลทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ Joint Commission International
(JCI) เทียบกับไทยทีม่ ถี งึ กว่า 50 แห่ง จึงเป็ นโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุนจัดตัง้ สถานพยาบาล
ดูแลผูส้ งู อายุ
- ธุร กิจ ออกแบบและตกแต่ง ภายใน โดยเฉพาะการออกแบบเพื่อ การใช้ง านของผู ้ส ูง อายุ อาทิ
การออกแบบพืน้ ทีท่ ป่ี ้ องกันการลื่นล้ม ซึง่ ต้องใช้วสั ดุกนั ลื่น ฝื ดเท้า ไม่โค้ง ไม่ลาดชันเกินไป และการติดตัง้ อุปกรณ์
เช่น ราวจับในห้องนํ้า เป็ นต้น

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 25 มิถุนายน 2560

