รายงานวิจัย

กรุงเทพมหานคร | พื้นที่ค้าปลีก
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

ตลาดพื้นที่ค้าปลีก
กรุงเทพมหานคร

ทิศทางตลาด
อุปสงค์
แบรนด์สนิ ค้าต่างชาติ และไทย ต้องการทีจ่ ะขยาย
พื้นที่ร้านค้าของตนเอง รวมทั้งเปิดร้านใหม่ๆ ใน
โครงการพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร และ
พื้นที่โดยรอบ

อุปทาน
โครงการพืน้ ทีค่ า้ ปลีกทีเ่ ปิดให้บริการมานานส่วน
ใหญ่เริ่มมีการปรับปรุง ตกแต่งใหม่เพิ่มเติม รวม
ทัง้ ปรับตำ�แหน่งร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้า และ
เพิม่ ร้านค้าแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการใช้ชีวิตปัจจุบัน

อัตราการเช่า
อั ต ราการเช่ า เฉลี่ ย ในธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไม่ ม ากแต่ ยั ง คงมากกว่ า 96%
ยกเว้นพื้นที่ค้าปลีกสนับสนุน
RENT

ค่าเช่า
ค่าเช่า ในปีพ.ศ.2561 ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน
หน้านี้ แต่ในปีพ.ศ.2562 ค่าเช่าอาจมีการปรับ
เพิ่มขึ้นประมาณ 5–10% หรือมากกว่านั้นขึ้น
อยู่กับทำ�เลที่ตั้งของโครงการ

อุปทานพืน้ ทีค่ า้ ปลีกสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2561
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อุปทานสะสม

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์พื้นที่ค้าปลีกที่มีกำ�หนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561-2563

พื้นที่ค้าปลีกประมาณ 567,100 ตารางเมตร ที่สร้างเสร็จใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ.2561 ส่งผลให้พน้ื ทีค่ า้ ปลีกทัง้ หมดของ
กรุงเทพมหานครและพืน้ ทีโ่ ดยรอบขึน้ ไปถึง 8,535,426 ตาราง
เมตร และมีพน้ื ทีค่ า้ ปลีกรวมทัง้ หมดอีกประมาณ 406,118 ตาราง
เมตร ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2562 นอกจากนี้ยัง
มีพ้ืนที่ค้าปลีกอีกประมาณ 117,500 ตารางเมตร ที่มีกำ�หนด
แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2563 โครงการพื้นที่ค้าปลีกส่วนใหญ่ท่เี ปิดให้
บริการในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมาเป็นโครงการศูนย์การค้า ตามมา
ด้วยคอมมูนติ ม้ี อลล์ พืน้ ทีร่ อบใจกลางเมืองได้รบั ความนิยมในการ
พัฒนาโครงการพืน้ ทีคา้ ปลีกมากทีส่ ดุ ในอนาคตเพราะมีโครงการ
พืน้ ทีค่ า้ ปลีกมากกว่า 60% ของพืน้ ทีท่ ก่ี �ำ ลังก่อสร้างอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้ี
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายโครงการที่เปิดให้บริการในไตรมาส
ที่ 4 ปีพ .ศ.2561 และส่วนใหญ่เป็นโครงการ มิกซ์-ยูสส์ในพืน้ ที่
รอบใจกลางเมืองและพืน้ ทีร่ มิ แม่น�ำ้ เจ้าพระยา
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ขยายตัวหรือฟื้นตัวแบบ
ชัดเจน แต่ผู้ประกอบการโครงการพื้นที่ค้าปลีกหลายรายยังคง
พัฒนาโครงการพื้นที่ค้าปลีกใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพวกเขา
มองเป็นการลงทุนลงทุนในระยะยาว

อุปทานสะสม (ตร ม)

“จากการเปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่ของเมกะโปรเจ็กต์มลู ค่าการ
ลงทุนกว่า 5.4 หมืน่ ล้านบาทในพืน้ ทีร่ มิ แมน�ำ้ เจ้าพระยา
ในช่วงปลายปีทผ่ี า่ นมา ปลุกกระแสพืน้ ทีค่ า้ ปลีกริมแม่น�ำ้
เจ้าพระยาและพืน้ ทีโ่ ดยรอบให้กลับมาคึกคักอีกครัง้ ส่ง
ผลให้ผปู้ ระกอบการหลายรายต่างมองหาทีด่ นิ ริมแม่น�ำ้
เพือ่ นำ�มาพัฒนาโครงการเป็นจำ�นวนมากในอนาคต”

อุปทาน

อุปสงค์
อัตราการเช่าเฉลีย่ แยกตามทำ�เลทีต่ ง้ั ในช่วงไตรมาสที่
1 ปีพ.ศ.2556–ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561
99%
98%
97%
96%

อัตราการเช่า

95%
94%
93%
92%

ป

91%

สเปเชียลตี้สโตร์
ศูนย์การค้า

4Q 2561

3Q 2561

2Q 2561

1Q 2561

4Q 2560

3Q 2560

2Q 2560

1Q 2560

4Q 2559

3Q 2559

2Q 2559

1Q 2559

4Q 2558

3Q 2558

2Q 2558

1Q 2558

4Q 2557

3Q 2557

2Q 2557

1Q 2557

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

4Q 2556

90%
3Q 2556

ซูเปอร์สโตร์ มอลล์
พื้นที่ค้าปลีกสนับสนุน

1Q 2556

ห้างสรรพสินค้า
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์
คอมมูนิตี้มอลล์

2Q 2556

1,500,000

2563

-

2562

2,050,000
2561

200,000
2560

2,600,000

2559

400,000

2558

3,150,000

2557

600,000

2556

3,700,000

2555

4,250,000

800,000

2554

4,800,000

1,000,000

2553

1,200,000

2552

5,350,000

2551

5,900,000

1,400,000

2550

1,600,000

พื้นทศูนย์การค้า (ตร ม)

พน้ืท่ี (ตร ม.)

พื้นที่ค้าปลีกสะสมแยกตามประเภทและปี

ไตรมาส

ศูนย์การค้ามีสัดส่วนประมาณ 61% ของทั้งตลาดหรือประมาณ
5.176 ล้านตารางเมตร และประมาณ 29.7% ของศูนย์การค้า
ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และประมาณ
21.2% อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง คอมมูนิต้ีมอลล์มีสัดส่วนมาก
เป็ น อั นดั บ สองในตลาดพื้นที่ค้า ปลี ก ณ ไตรมาสที่ 4 ปี พ .ศ.
2561 หลังจากที่มีคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ๆ หลายโครงการเปิด
ให้ บ ริ ก ารในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ ป ระมาณ
26% ของทั้งกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบตั้งอยู่ในพื้นที่
รอบใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่นๆ ที่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร เพราะว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยจำ�นวนมากเปิด
ขาย และเปลีย่ นบางทำ�เลให้กลายเป็นชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดใหญ่
ศูนย์การค้าขยายตัวต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาและยังคงครอง
สัดส่วนมากที่สุดในพื้นที่ค้าปลีกที่มีแผนจะเปิดให้บริการในช่วง
ปีพ.ศ.2562–2563
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกขยายตัวต่อเนื่องโดยการ
เปิดให้บริการศูนย์การค้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่
ของประเทศไทย รวมไปถึงการขยายตัวออกไปนอกประเทศไทยด้วย

พื้นที่ใจกลางเมือง

พื้นที่รอบใจกลางเมือง

พื้นที่กรุงเทพรอบนอก

ที่มา: ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

อัตราการเช่าในทุกทำ�เลในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
จากไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ.2561 อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุกทำ�เลเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา แม้วา่ จะมีโครงการพืน้ ทีค่ า้ ปลีก
ใหม่ๆ เปิดให้บริการ ร้านค้า หรือแบรนด์สินค้าต่างประเทศจำ�นวน
มากก็มีการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ในช่วงหลายไตรมาสที่
ผ่านมาเช่นกัน และส่งผลให้อัตราการเช่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
ใจกลางเมือง แต่ว่าในศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงบางแห่งยังคงมีพื้นที่
ว่างที่ไม่มีผู้เช่าอยู่ เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่นั้นๆ ทำ�ได้ยาก ซึ่งทำ�ให้
มีคนสัญจรผ่านไปมาไม่มากนัก แม้กระทั่งบางศูนย์การค้าบนถนน
พระรามที่ 1
อุปสงค์จากร้านค้าแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ไทย ยังคงมีอยู่
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ.2561 และจะต่อเนื่องไปในปีต่อไป
ดังนั้นอัตราการเช่าเฉลี่ยในธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกจะปรับเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 3–5% ในปีพ.ศ.2562 โดยเฉพาะในพื้นที่ใจกลางเมือง

อัตราการเช่าเฉลี่ยจำ�แนกรายประเภท ณ ไตรมาสที่
4 ปีพ.ศ.2561
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อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุกประเภทมากกว่า 97% ยกเว้นพื้นที่ค้าปลีก
สนับสนุนซึ่งยังต่ำ�กว่า 90% ห้างสรรพสินค้ายังคงมีอัตราการเช่าสูง
ที่สุดในตลาดพื้นที่ค้าปลีกของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบ
เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในซูเปอร์สโตร์มอลล์ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัว
เอง มีพื้นที่ไม่มากสำ�หรับให้ผู้เช่ารายอื่น

ค่าเช่า

ค่าเช่า และอัตราการเช่าในปีพ.ศ.2561 ยังคงใกล้เคียงกับปีกอ่ น
หน้านี้ แต่ในปีพ.ศ.2562 ค่าเช่าอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ
5–10% หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับทำ�เลที่ตั้งของโครงการ

4,000
3,000
2,000
1,000
-

1Q 2556
2Q 2556
3Q 2556
4Q 2556
1Q 2557
2Q 2557
3Q 2557
4Q 2557
1Q 2558
2Q 2558
3Q 2558
4Q 2558
1Q 2559
2Q 2559
3Q 2559
4Q 2559
1Q 2560
2Q 2560
3Q 2560
4Q 2560
1Q 2561
2Q 2561
3Q 2561
4Q 2561

ค่าเช่า (บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน)

ค่าเช่าเฉลีย่ ตามทำ�เล ณ ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2561

พื้นที่ใจกลางเมืองมีค่าเช่าสูงที่สุดคือมีค่าเช่ามากกว่า 3,000
หรื อ 4,000 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ นสำ � หรั บ พื้ น ที่ ใ น
ศูนย์การค้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ จกลางเมือง ค่าเช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีกในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครรอบนอกอยู่ที่ประมาณ 800–3,000 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน แต่คอมมูนิตี้มอลล์บางโครงการอาจจะ
ตัง้ ค่าเช่าได้ทปี่ ระมาณ 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านัน้

ไตรมาส
พื้นที่ใจกลางเมือง

พื้นที่รอบใจกลางเมือง

พื้นที่กรุงเทพรอบนอก

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: ค่าเช่าเฉลี่ยจากพื้นที่ 1 ของโครงการ

กรุงเทพมหานครรอบนอกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5-10% โดยเฉพาะ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในทำ�เลดีๆ ที่ปรับเพิ่มค่าเช่าสูงกว่าโครงการ
ใหม่ หรือโครงการขนาดเล็กในทำ�เลใกล้เคียงกัน เนื่องจากความ
ต้องการในพื้นที่มีมากกว่า นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการเปิดใหม่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
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