
กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาช่วงโควิด 

เปลี่ยนจากต่างชาติสู่ความหลากหลายและราคาต่ำ 
 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เปล่ียนจากผู้ซื้อชาวต่างชาติ
และชนช้ันกลางระดับสูง (Upper-middle Class) ในกัมพูชา
มาเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีหลากหลาย และเป็นราคาที่คนทั่วไป
สามารถเอื้อมถึงได้ 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว เป็นผลมาจากการสำรวจตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 
คน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 60 เป็นชาวกัมพูชาและร้อยละ 40 
เป็นชาวต่างชาติ พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid -19 อย่าง
หนัก โดยร้อยละ 20 ไม่หาซื้ออสังหาริมทรัพย์เลย ในขณะท่ีร้อยละ 60 รับรู้ได้ว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์แต่
ละประเภทมีการปรับตัวลง โดยเฉพาะที่อยู ่อาศัยระดับ High End ขณะที่ผู ้บริโภคมากกว่าหนึ่งในสี ่มี
งบประมาณท่ีเตรียมไว้สำหรับซื้อบ้านอยู่ระหว่าง 50,001 - 75,000 ดอลลาร์  

จากผลสำราจยังเปิดเผลข้อมูลว่าที่ดิน ยังเป็นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาคือ ตึกแถว บ้านเดี่ยว และ
อพาร์ตเมนท์ ขณะท่ีผู้ซื้อต่างชาติประมาณร้อยละ 50 ให้ความสนใจกับคอนโดมิเนียม เนื่องจากกฎหมาย
กัมพูชาอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในชั้นที่ 2 ขึ้นไปได้ ในส่วนของเขตที่อยู่
อาศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากอาศัยอยู่ในเขต Sen Sok, Chroy Changvar, Chamkarmon, Toul Kork 
และ Daun Penh มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ียวชาญคาดการว่าความเช่ือมั่นของผู้บริโภคอาจลดลงเนื่องจาก
ผู้ป่วยท่ีติดเช่ือโควิดในกัมพูชาทะลุ 39,000 ราย ใน 3 เดือนแรกของป ี

นอกจากนี้ ข้อมูลผลสำรวจในส่วนของการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยพบว่า มีจำนวนผู้เช่า
กว่า 2 ใน 3 ท่ีเช่ือว่าราคาเช่าฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม พบว่ามผู้ีเช่าเพียงร้อยละ 6.7 ท่ีได้รับส่วนลดจากผู้ให้
เช่า (Landlord) และมีเพียงร้อยละ 5.2 ท่ีผู้ให้เช่าได้เสนอราคาส่วนลด 

โอกาส/ผลกระทบผู้ประกอบการไทย 
1) ผลกระทบจากการ Lockdown ในพื้นที่กรุงพนมเปญ ในไตรมาสที่ 2 รุนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะสามารถฟื้นตัวในช่วงปลายปนีี้ โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีกรุงพนมเปญ เนื่องจากโครงการฉีดวัคซีนขณะนี้ยังดำเนินไปได้ด้วยดี  

2) ผู้บริโภคหลายอาชีพได้รับผลกระทบ มีรายรับและกำลังซื ้อที่น้อยลง คาดว่าจะส่งผลต่อการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยอย่างมาก โดยเฉพาะบ้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูง  

3) นักธุรกิจไทยที่มีกำลังซื ้อและอยู ่ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องน่าที ่จะให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา เนื่องจากในช่วงนี้ อสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่มมีราคาต่ำลงมาก แต่คาดว่าจะกลับมาพื้น
ตัวได้ในไตรมาสท่ี 4 เนื่องจากอัตราการเติบโต GDP ของกัมพูชายังถือว่าสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน    
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Real estate sector turning away from foreign 

buyers, survey finds 

Cambodia’s real estate market is suffering from the effects of the Coronavirus 
pandemic as pre-Covid marketing was heavily geared towards foreign 
investors, a new survey has found. 

Realestate.com.kh says the market has shifted away from overseas buyers and 
upper-middle class Cambodians towards a broader market with a different set 
of priorities and lower budgets. 

Realestate.com.kh is Cambodia’s most-visited property website. This is the 
third year the portal has published its Real Estate Survey, receiving 2,000 
responses. 60 percent of those taking part were Cambodian nationals, the 
remainder foreigners, 23 percent of whom live outside the Kingdom. Chinese 
nationals made up almost one-fifth of overall investors taking part in the 
survey, far outstripping other overseas buyers. 

Despite the Coronavirus outbreak, which started to affect Cambodia in earnest 
in February this year, the survey found that some parts of the market are 
weathering the storm. While 20 percent of respondents to the Real Estate 
Survey 2021 say they stopped looking during the pandemic, 35 percent say 
nothing has changed in their property search. 

Almost half those taking in part in the survey (47 percent) say they believe 
prices have fallen during the covid crisis. Nearly 60 percent say prices are now 
afford- able, moderately affordable, or very affordable. While top end homes 
still dominate, with almost half buyers prepared to pay more than $75,000, 
more than one quarter of potential buyers now have a budget of between 
$50,001 and $75,000. 

In terms of buying trends, land is most popular overall, followed by shop-
houses, villas, and apartments. Among foreign buyers, though, almost 50 
percent choose condos because Cambodian law allows them to own non-
landed property in their name. 

In the rental market the impact of covid has led to some bargains. Nearly two 
thirds of respondents say they believe prices have come down. Still, only 6.7 
percent of tenants say they received a discount, while just 5.2 percent of 
landlords say they offered one. 



Phnom Penh remains the city of choice for both buyers and renters, with Sen 
Sok, Chroy Changvar, Chamkarmon, Toul Kork and Daun Penh the most 
popular areas to live. 

As for commercial property, retail outlets, espe- cially in malls, are most 
sought-after at 42.1 percent, with office space at 19.1 percent edging out 
agricultural, warehouse and industrial space. 

But some market-watchers say growing confidence in the first three months 
of the year has been erased, as Cambodian Covid cases pass 39,000. 

“Most of the impact is going to be felt in quarter two,” says James Hodge, 
director of international real estate services firm CBRE Cambodia. “While the 
February 20th event had happened in Q1, the impact hadn’t been felt and it 
was looking fairly positive. We were seeing interest picking up in the office 
market and even residential. What we have witnessed in the second quarter 
with the lockdown and restrictions is a more fragile market. Buyers and 
tenants are in a stronger position, it’s more apparent they have more 
bargaining power, so we’ve seen a swing to them”. 

Mr. Hodge says he expects the property market to recover towards the end of 
the year, particularly in the capital. 

“The vaccination program is going pretty well, which gives hope that the 
Phnom Penh market will be more stable by late Q3 and into Q4. We expect the 
residential market to start to come back in Q3. It started to get going at the 
end of May for condos and land. We expect to see a steady recovery in the 
residential sector. For the commercial market deals will still be done. The 
office market is looking more competitive with more challenges for retail due 
to the situation out there. Retailers were active early in the year, but lockdown 
has knocked confidence”. 

CBRE Cambodia says factories, warehouses and agricultural property have not 
really been affected by the COVID outbreak, with rents and prices relatively 
stable. 

 


