คอลลิ เ ออร ส รายครึ่ ง ป

ภัทรชัย ทวีวงศ
ฝายวิจัย | ผูอํานวยการ | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683

นิ ค มอุ ต สาหกรรม| ประเทศไทย | ครึ่ ง หลั ง ป พ.ศ. 2563| กุ ม ภาพั น ธ 2564

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2564 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นหากนักลงทุนตางชาติสามารถ
เดินทางเขามาในประเทศไดงายขึ้น

phattarachai.taweewong@colliers.com

สรุปและขอเสนอแนะ
วารัส เดชกิจวิกรม
ฝายวิจัย | ผูจัดการอาวุโส| ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893

waras.dechgitvigrom@colliers.com

“ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปพ.ศ.2563
ที่ผานมา พบวาภาพรวมการซื้อ/เชา ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงจากปกอนเล็กนอยเทานั้น โดยพบวายอดการขาย/
เชาสวนใหญยังคงอยูในพื้นที่ในอีอีซี กวา 85% สําหรั บอุปทาน
สะสมพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 0.29% จากในช่ ว งครึ่ งแรกของปี โดยมี นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมที่ เ ซ็ น สั ญ ญาใหม่ จํ า นวน 2 แห่ ง คื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) และนิคมอุตสาหกรรม
เอเชี ย คลี น ซึ่ ง ทั ง้ 2 นิ ค มอุ ต สาหกรรมตั ง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออก
อุปสงคท่ีลดลงเล็กนอยในระหวางปนั้นไดรับผลกระทบมาจาก
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากนักลงทุนตางชาติไม
สามารถเดินทางเขาประเทศไดอยางสะดวก โดยการกักตัว 14 วัน
ของนั ก ลงทุ น ที่ เ ดิ น ทางเข า มาภายในประเทศส ง ผลให มี ก าร
เดินทางที่เขามานอยลงอยางมาก
โครงการวัคซีนในประเทศไทยที่มีการคาดการณวาจะเริ่มในเดือน
พฤษภาคม ป2564 ยังไมมีความชัดเจนวาจะสามารถดําเนินการ
เมื่ อ ไหร ดั ง นั้ น การแพร ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 จึ ง อาจจะ
ยาวนาน กว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และช่วยลดค่าใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานทําให้ สามารถดําเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง การนิคม
อุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) จึ งได้ กํา หนดมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมเพิ่มเติ ม ระยะที่ 3
ด้ วยการขยายระยะเวลายกเว้ นค่าบริ การอนุญาตการประกอบ
กิ จ การในนิ คมอุตสาหกรรม จํ า นวน 11 รายการ ออกไปอี ก 6
เดือน เริ่ มตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (ครอบคลุม
คํ า ขอย้ อ นหลัง ที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ ตัง้ แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2563 จนถึ ง
ปั จจุบัน) เพื่อให้ การประกอบกิ จการของผู้ประกอบการในนิ คม
อุต สาหกรรมเป็ นไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
รักษาการจ้ างงานต่อไปได้ ”

อุปสงค

อุปทาน

อัตราการขาย

ราคา

แมอุปสงคของที่ดินเพื่อตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กนอย แตก็ยังถือวายังอยูในเกณฑคอนขางสูงโดยสวนใหญมาจากความตองการขยายพื้นที่
ของลูกคารายเดิมในเมืองไทย และการยายฐานการผลิตใหมที่เกี่ยวของกับการปองกันของโควิด-19 อยางไรก็ตามเราพบวาการเดินทางเขามาในประเทศของ
ชาวตางชาตินั้นลดลง โดยนักลงทุนตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศจะตองเผชิญกับการกักตัว 14 วัน

ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 อุปทานสะสมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/เชา 118,344 ไร ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.29% จากในชวง
ครึ่งแรกของป โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เซ็นสัญญาใหมจํานวน 2 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) และนิคมอุตสาหกรรมเอเชียคลีน
ซึ่งทั้ง 2 นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันออก

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยภาพรวม ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 อยูที่ประมาณ 76.18% ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% จาก
ในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา และมีพื้นที่คงเหลือรอการขายอีกประมาณ 28,195 ไร หรือคิดเปน 23.82% โดยพบวายอดขายใหมในป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา
สวนใหญยังคงอยูในพื้นที่ในอีอีซีกวา 85%

ในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563 พบวา ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการแขงขันกันคอนขางสูงบวกกับวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหมในชวง
ปลายปที่ผานมา สงผลใหผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเกิดความกังวลใจ ผูประกอบการหลายรายมีความจําเปนตองปรับราคาที่ดินใหถูกลง ใชโปรโมชั่น
เพื่อดึงดูดลูกคา รักษาระดับราคาเดิมไว หรือไมสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไดมากนักในชวงที่ผานมา

นิ ค มอุ ต สาหกรรม|
ประเทศไทย
| ครึ่ งHIN
หลั ง ปAND
พ.ศ. PRANBURI
2563| กุ ม ภาพั|น ธH2
2564
RESIDENTIAL
| CHA
AM, HUA
2018

พื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเปนพื้นที่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในปพ.ศ.
2563 พบวา ประมาณ 56% ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงตั้งอยูในพื้นที่นี้ และ
อีกประมาณ 38% อยูในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเปนพื้นที่อุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทย พื้นที่อื่นๆ
ยังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่ํามากเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

2

อุปทานสะสม

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

2565F

อุปทานที่เพิ่มระหวางป
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แต่อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากธุรกิ จพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาที่
ค่อนข้ างแข็งแกร่ งและยังคงมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้ อนให้ เห็นจากยอดการขายพื ้นที่
ในนิคมอุตสาหกรรมในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในพื ้นที่พฒ
ั นาระเบียง
เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรื ออีอีซี ในพื ้นที่ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกได้ แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่รัฐบาลพยายามผลักดันอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้ พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่อีอีซีได้ รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศเป็ น
อย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2563 มีพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถปิ ดการขายไปกว่า
1,840 ไร่ หรื อคิดเป็ น 85.59% ของอัตราการขายได้ ทงหมดของพื
ั้
้นที่นิคมอุตสาหกรรมทังหมดใน
้
ประเทศไทยในปี ที่ผ่านมา

20,000

อุปทานสะสม (ไร)

ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 อุปทานสะสมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/
เชา 118,344 ไร ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.29% จากในชวงครึ่งแรกของป โดยมีนิคมอุตสาหกรรม
ที่ เ ซ็ นสั ญ ญาใหม จํ า นวน 2 แห ง คื อ นิ คมอุ ตสาหกรรมโรจนะชลบุ รี 2 (เขาคั นทรง) และนิ ค ม
อุตสาหกรรมเอเชียคลีน ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ภาคตะวันออก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโค
วิด-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ โลก ส่งผลให้ ปี 2563
ที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงกังวลต่อสถานการณ์ ดงั กล่าว ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
หลายรายมี ก ารปรั บ แผนการพัฒนาหรื อชะลอการพัฒ นาพื น้ ที่ เ พื่ อเปิ ดขายเฟสใหม่ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ.2563 – 2564 ออกไป

อุปทานสะสม ณ ครึ่งหลังปพ.ศ.2563

2543

อุปทานใหม่มีการปรับแผนการพัฒนาหรื อเลื่อนการ
พัฒนาออกไป

อุปทานที่เพิ่มระหวางป (ไร)

COLLIERS HALF YEAR

นิLUXURY
ค มอุ ต สาหกรรม|
ประเทศไทย
| ครึ่ ง|HIN
หลัH1
ง ปAND
พ.ศ. PRANBURI
2563| กุ ม ภาพั|น ธH2
2564
RESIDENTIAL
HOTEL
| CHA
| BANGKOK
AM, HUA
2019
2018

สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ นิ ค มอุต สาหกรรมในช่ ว งครึ่ ง หลัง ของปี พ.ศ. 2563 ที่ ผ่ า นมา แม้ ว่ า จะยัง คงได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 แต่พบว่าจากปั จจัยดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลให้ ความ
ต้ องการลดลง เพียงแค่นกั ลงทุนต่างชาติยงั ไม่สามารถเดินทางมาดูหรื อเข้ ามาทําสัญญาได้ ซึง่ ความ
ต้ องการที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตังโรงงานยั
้
งมีสงู สําหรับอัตราการครอบครองพื ้นที่เฉลี่ยในนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยภาพรวม ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ประมาณ 76.18% ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ประมาณ 0.04% จากในช่ วงครึ่ ง แรกของปี ที่ ผ่ านมา และมี พื น้ ที่คงเหลื อรอการขายอี ก ประมาณ
28,195 ไร่ หรื อคิดเป็ น 23.82% ซึง่ พบว่าในพื ้นที่ภาคกลางยังคงเป็ นพื ้นที่ที่มีอตั ราการครอบครอง
สูง ที่ สุด อยู่ ที่ ป ระมาณ 92% ในขณะที่ พื น้ ที่ อื่ น ๆยัง คงตํ่ า กว่ า แบบชัด เจน สํ า หรั บ พื น้ ที่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่ งหลังของปี ที่ผ่านมาได้ รับอานิสงส์มาจากฐานลูกค้ าเดิมในนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนและขยายพื ้นที่ในช่วงที่ผ่านมา
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ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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ภาคตะวันออก

ทําเลที่ตั้ง

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

แม้ ว่าสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความน่ากังวล แต่ในแง่ของมูลค่าการ
ลงทุนพบว่า ปรั บ ตัวสูง ขึน้ ซึ่ง จะเห็นได้ ว่ า มูลค่า การลงทุนในนิ คมอุตสาหกรรมเพิ่ม ขึน้ อย่ างก้ า ว
กระโดด เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มของฐานลูกค้ าเดิมที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง ก่ อให้ เกิดการจ้ างงาน 32,753 คน
เพิ่มขึ ้น 494.21% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ มี การจ้ างงาน 5,512 คน สําหรับยอดขาย/เช่า
ที่ดนิ ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าสามารถขายได้ ประมาณ 2,150.45 ไร่ ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนที่สา
มารขายได้ ที่ 2,183 ไร่ หรื อคิดเป็ น 1.52% เท่านัน้ โดยพบว่ าส่ว นใหญ่ ยัง คงอยู่ใ นพื น้ ที่ ในอี อีซี
จํ า นวน 1,840.58 ไร่ หรื อประมาณ 85.59% และนอกอี อีซี อีก จํ านวน 309.87 ไร่ หรื อประมาณ
14.40%

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยรายทําเลที่ตั้ง ณ ครึ่งหลังปพ.ศ.2563

อัตราการครอบครอง
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อุปสงค์ในกรุงเทพมหานครยังคงมีสงู

คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย พบวา ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 ราคาในนิคมอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเปนพื้นที่ที่มีราคาสู งที่สุดเพราะเปนศูนยกลางในการขนสงสินค า ซึ่งมีทั้ง
ทาเรือและสนามบิ นนานาชาติ บวกกับราคาที่ดินในพื้ นที่กรุ งเทพมหานครในชวง 5 ปที่ผานมามีการ
ปรับตัวที่คอนขางสูง อีกทั้งพื้นที่วางรอการขายในกรุงเทพมหานครปจจุบันคอนขางเหลือนอย อันดับที่
สองคื อสมุ ทรปราการ และปทุม ธานี ตามลํา ดับ ซึ่งตั่งแต่ในช่ วงปี 2560 ที่ผ่า นมา ราคาที่ ดินในพื น้ ที่
เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (อี อีซี) มี การปรั บขึน้ เป็ นอย่างมากจากปั จจัยบวกต่างที่เข้ าไปในพื น้ ที่
สําหรับบางจังหวัด เช่น สงขลา ถึงแม้ ว่าในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตรา
ค่าเช่าและซื ้อที่ดนิ ขึ ้นถึง10% จากราคาปั จจุบนั ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา
เนื่ องจากราคาที่ ดิน ค่า ดํ าเนิ นการและการก่ อ สร้ างปรั บ ขึน้ แต่พ บว่ า ราคาที่ ดินยัง คงอยู่ใ นเกณฑ์ ที่
ค่อนข้ างตํ่ากว่าในหลายพื ้นที่ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่ค่อนข้ างไกลออกไปจากกรุ งเทพมหานครและท่าเรื อ
รวมถึงต้ นทุนที่ดนิ ก่อนการพัฒนายังคงค่อนข้ างตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและพื ้นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้ ยงั คงมีที่ดนิ เหลือรอการขายอีกเป็ นจํานวนมาก

คาดการณ์ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2564

คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทยคาดการณ์ ว่าธุรกิ จนิคมอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2564 อาจมี
แนวโน้ ม ปรั บตัวดี ขึน้ จากในปี ก่ อนหน้ า โดยยอดขายและให้ เช่ าที่ ดินอาจขยายตัว เฉลี่ย 5-10% หรื อ
จํานวน 2,500-3,000 ไร่ ตอ่ ปี โดยได้ รับปั จจัยหนุนจากการเดินหน้ าต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและการคมนาคมที่
เชื่อมโยงเต็มรู ปแบบมากขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดเวลาและอํานวยความสะดวกด้ านการขนส่ง รวมถึงแผนพัฒนา
ในพื ้นที่อีอีซีซงึ่ เป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ เชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาค

4

สําหรับความต้ องการซื ้อหรื อเช่าพื ้นที่นคิ มอุตสาหกรรมในไทยในปี พ.ศ. 2564 คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่
แนล ประเทศไทย มองว่าความต้ องการซื ้อหรื อเช่าพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีทิศทางฟื น้ ตัว
เป็ นลําดับ แต่รายได้ ของผู้ประกอบการของแต่ละพื น้ ที่อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับทําเลที่ตงของนิ
ั้
คม
อุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมพื ้นที่ภาคตะวันออก จะมีปัจจัยหนุนการเติบโตโดดเด่นกว่าพื ้นที่อื่นๆ
โดยคาดว่าจะมีความต้ องการซื่อ/เช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้น อานิสงส์จากการลงทุนโครงการพื ้นฐานจากภาครัฐเพื่อ
หนุนโครงการในพื น้ ที่อีอีซี ในพื น้ ที่ทงั ้ 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิ งเทรา) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกในการลงทุนและการขนส่งสินค้ า โดยเฉพาะโครงการ
สําคัญ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้ า-แก่งคอย และแก่งคอย-มาบตาพุด โครงการ
ถนนมอเตอร์ เวย์พทั ยา-มาบตาพุด โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาท่าเรื อ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ โครงการรถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพฯ-ระยอง การขยายพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่
อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคตมีแนวโน้ มจะสอดคล้ องกับทิศทางการลงทุนภาคเอกชนในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ าจึง
น่าจะส่งผลในทิศทางบวก อย่างไรก็ตาม ความล่าช้ าของโครงการภาครัฐ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษี ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ าง รวมทังการปรั
้
บ เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่ องของราคาที่ดินอาจส่ง ผลกระทบต่อธุรกิ จนิคม
อุตสาหกรรมอยู่บ้าง

ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมรายจังหวัด ณ ครึ่งหลังปพ.ศ.2563
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