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“ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยในชวงครึ่งแรก
ของปพ.ศ.2563 ที่ผานมา พบวา มีการซื้อขายที่ดินในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมไปมากกว า 650 ไร แต หากพิ จารณาไปในชว ง 3
ไตรมาสแรกของปอยูที่ 1,696.92 ไร ปรับลดลงเพียงแค 3.86%
เทีย บกับ ชวงเดีย วกัน ของปก่อ น เนื่ อ งจากการแพร่ ระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19 ที่ทําให้ นกั ลงทุนไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชม
สถานที่ และติ ดต่อธุรกิ จเพื่อประกอบการตัดสินใจจอง/ชื อ้ /เช่า
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้
สําหรับดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น
ตังแต่
้ มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด-19
โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลจากภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของ
โควิด-19 ได้ และเริ่ มผ่อนคลายมาตรการล๊ อกดาวน์ อีกทัง้ ภาครัฐ
ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบ ซึ่ง ฝ่ าย
วิจยั และการสื่อสาร คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
ที่ ม องว่ า หลัง สถานการณ์ โ ควิ ด จบลง การเดิ น ทางระหว่ า ง
ประเทศกลับสู่ภาวะปกติ การเข้ ามาลงทุนซือ้ ที่ ดินตัง้ โรงงานจะ
กลับเข้ าสูภ่ าวะปกติในช่วงครึ่งหลังของปี และจากการผ่อนคลาย
มาตรการล๊ อกดาวน์ ในระยะต่อไปจะส่งผลดี ต่อกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ในประเทศ ขณะที่ ห ลายประเทศมี ก ารผ่ อ นคลาย
มาตรการล๊ อกดาวน์ เช่นกัน ทําให้ คําสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ
กลับเข้ ามา คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย แนะนํา
ว่า ควรมีการยกเว้ นการจัดเก็ บค่าบริ การอนุญาต การประกอบ
กิ จการในนิคมอุ ตสาหกรรมให ผูประกอบการและเจา ของนิค ม
อุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 4-6 เดือน และลดคาบํารุงรักษาให
อีก 10-20% สําหรับ มาตรการชวยเหลือ ผูประกอบการในนิค ม
อุตสาหกรรมและผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเปนการจูงใจให
ผูประกอบการมาลงทุน หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
เพิ่มมากขึ้น ”

อุปสงค

จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทําใหนักลงทุนไมสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ และติดตอธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจจอง/ชื้อ/เชาที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมได ขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงไดรับอานิสงสจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน ทําใหนักลงทุนบางสวนจากจีนและไตหวัน
บางสวนยายฐานการผลิตมาไทยในชวงที่ผานมา โดยสวนใหญจะทําสัญญาจองเชาที่ดินไวกอนทยอยเขามาลงทุน

อุปทาน

อุปทานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/เชา 117,997 ไร ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1,322 ไร ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันออก
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะครึ่งหลังของ
ป 2563 ที่นักลงทุนยังคงกังวลตอสถานการณดังกลาว สงผลใหผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรมหลายรายอาจมีการปรับแผนการพัฒนาหรือชะลอการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเปดขายเฟสใหมในชวงปพ.ศ.2563 - 2564 ออกไป

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ในประเทศไทยโดยภาพรวมอยูที่ประมาณ 76.14% และสําหรับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ขายไป
ในชวง 3 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มิ.ย.63) อยูที่ 1,696.92 ไร ปรับลดลง 3.86% เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตอยางไรก็ตาม
คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวา ชวงครึ่งหลังของปนี้ การลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากอานิสงส
อัตราการขาย คลายล็อกดาวนจากสถานการณโควิด-19

ราคา

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการแขงขันกันคอนขางสูงเปนอยางมากบวกกับวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหเกิดความกังวลวา
จะเกิดภาวะการแขงขันเรื่องการลดราคาที่ดิน ผูประกอบการหลายรายมีความจําเปนตองปรับราคาที่ดินใหถูกลง หรือใชโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกคา
หรือไมสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไดมากนักยกเวนในบางพื้นที่
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เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นปั จจัยหลักใหม่ในการกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการในภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้ อุปทานใหม่ก็จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต โดยเฉพาะในพื ้นที่ภาคตะวันออก แต่ต้องใช้ เวลาอีก 1-3 ปี ขึ ้นไปจึงจะเห็นผล
ชัดเจน จากนโยบายการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ที่มุงหวังใหเปนพื้นที่ในการรองรับการลงทุน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใตยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
โครงการดังกลาวในปจจุบันเริ่มมีความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนโครงการพัฒนาทาเรือฯมาบตาพุด ระยะที่ 3
(ชวงที่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน
พื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเปนพื้นที่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เพราะวา ประมาณ 55% ของ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยูในพื้นที่นี้ และอีกประมาณ 39% อยูในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเปนพื้นที่อุตสาหกรรม
แหงแรกของประเทศไทย พื้นที่อื่นๆ ยังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่ํามากเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวา พื้นที่ภาคตะวันออกจะยังไดรับความนิยมตอไปในอนาคต
2

เนื่องจากอีอีซีจะชวยผลักดันใหพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และพบวาในพื้นที่อีอีซีมี
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
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ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: 1 ไร = 1,600 ตารางเมตร และ 6.25 ไร = 1 เฮกตาร
F= คาดการณพื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้นในชวงปพ.ศ.2564 - 2565

อุปทานปจจุบันรายทําเล ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563
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ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาที่ค่อนข้ างแข็งแกร่ ง
และยังคงมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้ อนให้ เห็นจากยอดการขายพื ้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื ้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
หรื อ EEC ในพื ้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่รัฐบาลผลักดันอย่างเต็มที่ในช่วงที่
ผ่านมา ส่งผลให้ พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ EEC ได้ รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศเป็ นอย่างมาก
โดยในปี พ.ศ. 2562 มีพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ดังกล่าวสามารถปิ ดการขายไปกว่า 1,900 ไร่ หรื อคิดเป็ น 89.9%
ของอัตราการขายได้ ทั ้งหมดของพื ้นที่นคิ มอุตสาหกรรมทั ้งหมดในประเทศไทยในปี ที่ผ่านมา

อุปทานสะสม ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563
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อุปทานสะสม ( ไร )

อุปทานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/เชา 117,997 ไร ซึ่งในช่วงครึ่ งแรกของ
ปี 2563 ที่ ผ่ า นมา มี นิ ค มอุต สาหกรรมเปิ ดขายใหม่ 1 แห่ ง ประมาณ 1,322 ไร่ ตั ง้ อยู่ในพื น้ ที่ ภ าคตะวั น ออก จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั ้งในประเทศไทยและ
ทั่วโลก โดยเฉพาะครึ่ ง หลังของปี 2563 ที่ นัก ลงทุน ยัง คงกังวลต่ อสถานการณ์ ดังกล่า ว ส่ง ผลให้ ผ้ ูป ระกอบการนิค ม
อุตสาหกรรมหลายรายอาจมีการปรับแผนการพัฒนาหรื อชะลอการพัฒนาพื ้นที่เพื่อเปิ ดขายเฟสใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2563 –
2564 ออกไป นอกจากนี พ้ บว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปรั บ เป้าหมายการพัฒนาพื น้ ที่ นิค ม
อุตสาหกรรมภายใต้ การกํากับดูแลของพบว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงเหลือเพียงแค่ 2,000-2,500 ไร่ ต่อ
ปี จากเดิมที่ตั ้งเป้าไว้ 3,000-3,500 ไร่ ต่อปี รวมทั ้งเตรี ยมเสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหลังการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโค
วิด-19 จบลง นอกจากนี ้ พบว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรี ยมปรับแผนเชิงรุ กมากขึ ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน
โดยเฉพาะแผนบริ หารจัดการนํ ้าทั ้งระบบในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อEEC ประกอบด้ วย 3 จังหวัด
(ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่
จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต

ที่ผูประกอบการอยูระวางการศึกษาและพัฒนาโครงการอีกกวา 24,000 ไรในอนาคต แมวารัฐบาลและการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จะพยายามโปรโมตเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนทั้ง 10 แหงดวยก็
ตาม

2543

อุปทานใหมอาจมีการปรับแผนการพัฒนาหรือชะลอการ
พัฒนาพื้นที่ในชวงปพ.ศ.2563 – 2564 ออกไป

อุปทานที่เพิ่มระหวางป (ไร)
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อัต ราการครอบครองพื้น ที่ เฉลี่ย ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยภาพรวมอยู ที่ ป ระมาณ
76.14% ซึ่งพบวาในพื้นที่ภาคกลางมีอัตราการครอบครองสูงที่สุดอยูที่ประมาณ 92% ในขณะที่
พื้นที่อื่นๆ ต่ํ ากวา ทั้ง 2 พื้น ที่นี้แบบชัดเจน สํ าหรั บพื้นที่ ในนิค มอุตสาหกรรมที่ ขายไปในช วง 3
ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มิ.ย.63) อยูที่ 1,696.92 ไร ปรับลดลง 3.86%
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทําใหนักลงทุน
ไมสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ และติดตอธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจจอง/ชื้อ/เชาที่ดิน
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมได โดยพื้ น ที่เขตพั ฒนาพิเศษภาคตะวั น ออก (EEC) มีย อดการขาย/เช า
1,598.95 ไรและนอกพื้นที่ (EEC) จํานวน 97.97 ไรและมีการเปดกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหม
รวม 114 โรงงาน เกิดการจางงานเพิ่ม 12,019 คน ขณะเดียวกันประเทศไทยยังไดรับอานิสงสจาก
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน ทําใหนักลงทุนบางสวนจากจีนและไตหวันยายฐานการ
ผลิตมาไทย โดยสวนใหญจะทําสัญญาจองเชาที่ดินไวกอนทยอยเขามาลงทุน ประกอบกับ การ
นิคมอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําโปรโมชั่นการขายทําใหยอดขาย/เชาพื้นที่ในตั้งแตตนปที่ผานมา
จึงทําใหมั่นใจวาชวงครึ่งหลังของปนี้ การลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ขณะเดียวกัน แมวาโควิด-19 จะกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทย แตกระบวนการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชน
รวมลงทุน ก็ยังคงเดินหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งผลจากการจัดอันดับของ US News & World Report
ระบุวา ประเทศไทยติดอันดับ 1 ของโลกในฐานะประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มตนธุรกิจจากทั้งหมด 73
ประเทศ และจากการที่รัฐบาลคลายล็อกดาวนมากขึ้น คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
เชื่อมั่นวาจะทํ าใหเกิดการลงทุนใหมๆเพิ่ มขึ้นในชวงครึ่งหลังของปแ ละในอนาคต และการนิค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเองยังมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายและเชาที่ดินในแตละนิคมฯ
เพื่อดึงดูดการลงทุนซึ่งเชื่อวาสามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจลงทุนไดมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ยอดขายที่ปรับลดลงเล็กนอย แตยังมีการซื้อขายอยู เพราะประเทศไทยไทยไดรับ
อานิสงสจากสงครามการคา (Trade War) ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ทําใหนักลงทุนบางสวน
จากจีนและไตหวัน ยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยสวนใหญจะทําสัญญาจองเชาไวกอน
หนานั้นแลว บวกกับการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย/เชาที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อจูงใจนักลงทุนใหหันมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของปนี้

อัตราการครอบครอง

จากมาตรการจํากัดการเดินทางเขามายังประเทศไทย
สงผลใหนักลงทุนบางสวนชะลอการตัดสินออกไป
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ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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สําหรับยอดขายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังคงไดรับจากแรงหนุนของการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่มีความคืบหนาและชัดเจนมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) และรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการ
พัฒนาสนามบิ น อู ตะเภาและเมื องการบิ น ภาคตะวั นออก มู ลค า 290,000 ลา นบาท รวมถึ ง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลอยางตอเนื่องและจริงจัง นอกจากนี้สงครามการคาระหวาง
จีน-สหรัฐอเมริกา ที่กระตุนใหนักลงทุนจีนตัดสินใจลงทุนในตางประเทศมากขึ้น และไทยถือเปน
ประเทศเปาหมาย ลวนเปนปจจัยบวกที่ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนในชวงครึ่งแรกของป
ที่ผานมาและในอนาคต

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยรายทําเลที่ตั้ง ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563
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ราคายังไมสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได

ในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 พบวา ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการแขงขันกันคอนขางสูง
เปนอยางมากบวกกับวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหเกิดความกังวลวาจะเกิด
ภาวะการแขงขันเรื่องการลดราคาที่ดิน ผูประกอบการหลายรายมีความจําเปนตองปรับราคาที่ดิน
ใหถูกลง หรือใชโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกคา หรือไมสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไดมากนักยกเวนใน
บางพื้นที่ เชน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบที่ยังคงมีราคาขายที่
คอนขางสูงเนื่องจากปจจุบันพื้นที่ดังกลาวมีอัตราการครอบครองที่คอนขางสูง แตในขณะเดียวกัน
กลับพบวา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จะมีการปรับอัตราคาเชาและราคา
จําหนายที่ดินในบางนิคมอุตสาหกรรมใน จ.สงขลา ขึ้น 10% จากราคาปจจุบัน เนื่องจากราคา
ที่ดิน คาดําเนินการ และการกอสรางมีการปรับขึ้น แตจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปน
ตนไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุวา ยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) และขยายกิจการใน 21
กลุมอุตสาหกรรมชวงครึ่งแรกของป 2563 (ม.ค.-29 มิ.ย.2563) จํานวน 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน 10.22% จางงานใหม 123,794 คน เพิ่มขึ้น 79.23% และเงินลงทุน 174,850
ลานบาท ลดลง 14.09% ซึ่งคาดการณวาในป 2563 จะมียอดขอ รง.4 อยูที่ 3,000 แหงเทากับป
2562 ขณะที่ยอดโรงงานขอยกเลิกกิจการมี 404 แหง ลดลงจากปที่แลวที่ปดกิจการ 666 แหง สงผล
ใหเกิดการเลิกจาง 16,680 คน เงินลงทุนในสวนนีห้ ายไปประมาณ 25,414 ลานบาท สวนใหญเปน
กิจการผลิตภัณฑจากพืช 47 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอโลหะ
ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมรายจังหวัด ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563

สงขลา
สมุทรสาคร
ระยอง
จังหวัด

ราคาขายที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมตางๆ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัย
หลัก คื อ การเดิน ทาง โครงการสรางพื้น ฐาน ราคาต นทุน กอนการพั ฒนา และการสนับ สนุ น
วัตถุดิบจากแหลงอื่นๆ ซึ่งฝายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย พบวา ราคาใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครยั ง คงเป น พื้ น ที่ ที่ มี ร าคาสู ง ที่ สุ ด เพราะเป น
ศูนยกลางในการขนสงสินคา ซึ่งมีทั้งทาเรือและสนามบินนานาชาติ บวกกับราคาที่ดินในพื้นที่
กรุงเทพมหานครในชวง 5 ปที่ผานมามีการปรับตัวที่คอนขางสูง บวกกับพื้นที่วางรอการขายใน
กรุ ง เทพมหานครป จ จุ บั น ค อ นข า งเหลื อ น อ ย อั น ดั บ ที่ ส องคื อ สมุ ท รปราการ และปทุ ม ธานี
ตามลําดับ ราคาที่ดินที่แตกตางกันมากในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เพราะวา
นิคมอุตสาหกรรมหลายแหงอยูไมไกลจากพื้นที่เมืองหลวงที่ราคาที่มีดินสูง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ราคาที่ ดิ น และที่ ดิ น ที่ ยั ง เหลื อ อยู ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมตางๆ ใน 3 จังหวัดนี้ ซึ่งตั่งแตในชวงป 2560 ที่ผานมา ราคาที่ดินในพื้นที่ที่ เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก มีการปรับขึ้นเปนมากอยาง สําหรับบางจังหวัด เชน สงขลา สระบุรี มีราคา
ที่ดินต่ํากวามาก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่คอนขางไกลออกไปจากกรุงเทพมหานครและทาเรือ รวมถึง
ตนทุนที่ดินกอนการพัฒนายังคงคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทําใหยังคงมีที่ดินเหลือขายอยูเปนจํานวนมาก

ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ลานบาท / ไร
ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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ผลกระทบจากโควิด-19 สงผลใหอุปทานลดลงอยาง
เห็นไดชัด
สําหรับในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา ปญหาการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 สงผลให
นักลงทุนจีนรวมถึงนักลงทุนจากตางชาติบางสวน ชะลอการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยลง แตคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ยังคงเชื่อมั่นวา ในชวงครึ่งหลังของ
ปจะสามารถขายพื้นที่ตั้งโรงงานในนิค มอุ ต สาหกรรมใหม ได เพิ่มขึ้ นตามเปา หมาย แม ขณะนี้
ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะยังคงชะลอตัวลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 แตคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ยังคงพบวา นักลงทุนจีนยังคง
แสดงความสนใจซื้อพื้นที่ตั้งโรงงานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่EEC เชน กลุมโรงงานอุปกรณ
ชิ้นสวนรถยนต / ยางลอรถยนต / อุตสาหกรรมวัสดุสมัยใหม เปนตน แตจากปญหาที่เกิดขึ้น สงผล
ใหนั กลงทุน บางสวนเพี ยงแคชะลอการตัดสิ นใจลงทุนออกไปในชว งนี้ กอน และอาจจะกลั บมา
คึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณตางๆกลับสูภาวะปกติ

ใบแจงหนี้ สามารถขยายระยะเวลาการชําระคาเชาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ไดจนถึงเดือน ก.ย.
2563 และสามารถแบ งชํ า ระได โดยจะต องชํ า ระให ค รบถ ว นภายในเดื อน ก.ย. 2563 โดยไม มี
ดอกเบี้ยขณะที่ผูเชาที่ดินหรือทรัพยสินของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สามารถขอคืน
หลักประกันสัญญาเชาที่ดินสวนที่เปนเงินสด โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ในมูลคาที่เทากันมาวางแทน ทั้งนี้ผูเชาตองที่มีระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 5 ป และปรับลดอัตรา
เงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชําระลาชากวากําหนด จากอัตรา 15 – 18% เปนอัตรา 6.00% ตอปใน
ขณะเดียวกันเพื่อเปนการจูงใจใหผูประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
หลังสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จบลงและเตรียมออกโปรโมชั่นใหมและขอเสนอ
พิเศษใหกับนักลงทุนมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนเขามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สําหรับวิกฤติโควิด-19 ที่ผานมาสงผลใหสินคาบางอุตสาหกรรมมีความตองการที่ลดลง แตบาง
อุตสาหกรรมกลับมีความตองการเพิ่มขึ้น และมีการขยายการผลิต เชน อุตสาหกรรมเวชภัณฑและ
สุขภาพ ส งผลใหบ างนิคมอุต สาหกรรมยังเดิน หนาพัฒนาตามแผนเดิมที่วางไว เพียงแคขณะนี้
ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสวนใหญเฝารอเวลาที่เหมาะสมเทานั้น

ทังนี
้ ้หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สิ ้นสุดลง คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศ
ไทย คาดการณ์วา่ อาจส่งเสริ มให้ มีการลงทุนด้ านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ ้นในกระบวนการ
ผลิตต่างๆ โดยมีการนําเทคโนโลยี 5G เช่น ใช้ ห่นุ ยนต์เพิ่มขึน้ เพื่อเว้ นระยะห่างในกระบวนการผลิต
เพื่อให้ ปิดสายการผลิตได้ ทนั ทีบางส่วนหากมีโรคระบาด ขณะที่สายการผลิตอื่นยังผลิตต่อไปได้ จะ
ส่งผลให้ ประเทศไทยเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เร็วขึ ้น และคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางด้ านสุขภาพจะเข้ ามาลงทุนเพิม่ ขึ ้น ทังการขยายฐานการผลิ
้
ตจากจีนและประเทศ
อื่นมาในประทศไทย ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยได้ รับคําคมจากนานาประเทศเป็ นอย่างมากสําหรับ
การรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้ ดีเป็ นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็ นอีกโอกาสที่สําคัญที่เรา
จะสามารถดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนในเรื่ องนี ้ รวมทั ้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ยงั คงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ ้นในช่วงครึ่ งหลัง
ของปี 2563

สําหรับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในชวงที่ผานมา
คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย แนะนําวา ควรมีการยกเวนการจัดเก็บคาบริการ
อนุญาต การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมใหผูประกอบการและเจาของนิคมอุตสาหกรรม
เป น ระยะเวลา 4-6 เดื อ น และลดค า บํ า รุ ง รั ก ษาให อี ก 10-20% สํ า หรั บ มาตรการช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเปนการจูงใจใหผูประกอบการมาลงทุน หรือขยายการ
ลงทุนในนิคมอุต สาหกรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีก ารยกเวนหรือลดหยอนคาเชา ที่ดินและ
อาคาร แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีผูเชาที่ชําระคาเชาเปนรายเดือน ยกเวนคาเชา ระยะเวลา 3 เดือน
และกรณีผูเชาที่ชําระคาเชาเปนรายป ลดหยอนคาเชาอัตรา 25% ของคาเชาป 2563 เปนระยะเวลา
3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563) และยังไดออกมาตรการชวยเหลือผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการ
ลดหยอนคากํากับบริการ อัตรา 10% ของคากํากับบริการป 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เชน
การขยายระยะเวลาการชําระคาบริการและคาธรรมเนียมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เรียกเก็บจากเดิมที่ตองชําระภายใน 20 วัน นับจากวันไดรับใบแจงหนี้ เปน 60 วัน นับจากวันไดรับ
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คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยคาดการณ์วา่ ยอดการขายพื ้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมปี นี ้
อาจลดลง 20-30% แต่เชื่อว่าหลังสถานการณ์ โควิด-19 จบลง การเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่
ภาวะปกติ การเข้ ามาลงทุนซื ้อที่ดินตั ้งโรงงานจะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติในช่วงครึ่ งหลังของปี เพียงแค่
รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องเดินหน้ าสร้ างความมัน่ ใจให้ นักลงทุน และออกมาตรการจูง
ใจดึงดูดการลงทุนใหม่ทงมาตรการภาษี
ั้
และมาตรการอื่น เพื่อลดต้ นทุนให้ ผ้ ปู ระกอบการ เช่น ลดค่า
โอนที่ดินให้ เหลือ 0.01% และการลดค่าธรรมเนียมค่าใช้ ใช้ จา่ ยต่างๆ ซึ่งจะต้ องร่ วมมือช่วยเหลือกัน
จากทุกฝ่ าย โดยรัฐบาลควรจัดเป็ นแพ็กเกจพิเศษดึงดูดการลงทุนให้ เกิดขึ ้นหลังจากนี ้
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มู ล ค า การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศลดลง
แตจํานวนโครงการปรับเพิ่มสูงขึ้น
จากสถิติของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนหรื อ บีโอไอ การยื่นขอรั บการส่งเสริ มการลงทุนของ
ต่างชาติในปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีโครงการยื่นขอรั บการส่งเสริ มจํานวน 249 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 27,425 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) จํานวนโครงการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6
ส่วน มูลค่าลดลงร้ อยละ 67 สําหรับจํานวนโครงการต่างชาติที่ยนื่ ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนคิดเป็ น
ร้ อยละ 66 ของจํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริ มทังสิ
้ ้น (378 โครงการ) มูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้ สิ ้นที่ยื่นขอส่งเสริ ม (71,380 ล้ านบาท)
จํานวนโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริ มในเดือนมกราคม-มีนาคม ของปี 2563 ส่วนใหญ่เป็ น
หมวดบริ การและสาธารณูปโภครวม 82 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของจํานวนโครงการต่างชาติที่
ยื่ น ขอรั บ การส่งเสริ มทัง้ สิน้ รองลงมาเป็ นหมวดเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จํ า นวน 70
โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 28 ในด้ านของมูลค่าเงินลงทุน ส่วนใหญ่ อยู่ในหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มลู ค่ารวม 10,089 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่
ยื่นขอรับการส่งเสริมทังสิ
้ ้น รองลงมาเป็ นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ขนส่ง มูลค่า
รวม 6,610 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 จากจํานวนโครงการต่างชาติทงหมดที
ั้
่ยื่นขอรับการส่งเสริ ม
การลงทุนระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ของปี 2563 พบว่า นักลงทุนจากจีนมีจํานวนโครงการที่
ยื่นขอรั บการส่งเสริ มมากที่สดุ คือ 56 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของโครงการลงทุนต่างประเทศ
ทังหมด
้
สําหรับมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สดุ มาจากญี่ ปนุ่ มูลค่ารวม 7,402 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27
ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริ มทังสิ
้ ้น รองลงมาคือนักลงทุนจากประเภท
จีน และฮ่องกง
โครงการที่นกั ลงทุนต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริ มอยูใ่ นภาคกลาง จํานวน105 โครงการ (6,813 ล้ าน
บาท) ภาคตะวันออก จํานวน 100 โครงการ (16,580 ล้ านบาท) ภาคตะวันตก จํานวน 5 โครงการ
(309 ล้ านบาท) ภาคใต้ จํานวน 11 โครงการ (594 ล้ านบาท) ภาคเหนือจํานวน 16 โครงการ (350
ล้ า นบาท) ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จํ า นวน 11 โครงการ (286 ล้ า นบาท)และอื่ น ๆ จํ า นวน
1 โครงการ (2,494 ล้ านบาท)
คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย มองว่า สําหรั บการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี นี ้ ยอดการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนในพื ้นที่ EEC ในช่วง 3 เดือน
แรกของปี นี ้ มีมลู ค่ารวม 47,580 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67 ของมูลค่าการขอรับส่งเสริ มทังหมด
้
แสดงให้ เห็นว่า EEC ยังเป็ นพื ้นที่เป้าหมายของนักลงทุนส่วนใหญ่
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สํ า หรั บ ดัช นี ค วามเชื่ อมั่น ภาคอุต สาหกรรม ของสภาอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม
2563 ว่าอยู่ที่ ระดับ 78.4 เพิ่ มขึ น้ จาก 75.9 ในเดือนเมษายน 2563 นับเป็ นการปรั บ
เพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน หรื อตั ้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (โควิด -19) โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลจากภาครั ฐสามารถควบคุมการระบาดของ
โควิด-19 ได้ และเริ่ มผ่อนคลายมาตรการล็ อกดาวน์ อีก ทัง้ ภาครั ฐยังมี มาตรการ
ช่ว ยเหลื อผู้ป ระกอบการที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบ ส่ว นดัชนี ค วามเชื่ อมั่น ภาคอุต สาหกรรม
คาดการณ์ 3 เดือนข้ างหน้ าอยู่ที่ระดับ 91.5 เพิ่มขึน้ จากระดับ 88.8 ในเดือนเมษายน
2563 เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในระยะต่อไปจะ
ส่งผลดี ต่ อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในประเทศ ขณะที่ ห ลายประเทศมี ก ารผ่ อนคลาย
มาตรการ ล็อกดาวน์ เช่นกัน ทําให้ คําสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศกลับเข้ ามา อย่างไรก็
ตาม การทีค่ า่ ดัชนีฯ ยังตํา่ กว่าระดับ 100 สะท้ อนว่าความเชื่อมัน่ ของผู้ประกอบการยังไม่
ดี สอดคล้ องกับ คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย ที่มองว่า หลังสถานการณ์
โควิดจบลง การเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติ การเข้ ามาลงทุนซื ้อที่ดินตั ้ง
โรงงานจะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติในช่วงครึ่งหลังของปี
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