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“ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยในไตรมาส 1 ป
พ.ศ.2564 ที่ผานมา พื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเปนพื้นที่ที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ภาค
ตะวันออกยังคงเปนพื้นทีท่ ี่ไดรับความนิยมมากที่สดุ ของธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 พบวา ประมาณ
56% ของพื้นที่นคิ มอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงตั้งอยูใน
พื้นที่นี้ และอีกประมาณ 38% อยูในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเปนพื้นที่
อุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทย พื้นที่อื่นๆ ยังมีพื้นที่นคิ ม
อุตสาหกรรมต่ํามากเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในปพ.ศ. 2564 พบวามีผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยราย
ใหญหลายราย เชน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
และบริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) เริ่มเขาสูตลาด
อุตสาหกรรม
แมวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความ
นากังวล แตในแงของมูลคาการลงทุนพบวาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ
เห็นไดวา มูลคาการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางกาว
กระโดด เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มของฐานลูกคาเดิมที่อยูใน
กลุมอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง ขณะที่มีการจางงานใน
นิคมอุตสาหกรรมประมาณ 4,655 คน ซึ่งลดลงกวาปกอนหนา
รอยละ 42 เนื่องจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยเริ่มนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต
มากขึ้น”

อุปสงค

อุปทาน

อัตราการขาย

ราคา

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา แมวาจะยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตพบวาจากปจจัยดังกลาว
ไมไดสงผลใหความตองการลดลง เพียงแคนักลงทุนตางชาติยังไมสามารถเดินทางมาดูหรือเขามาทําสัญญาได ซึ่งพบวาความตองการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ตั้งโรงงานในประเทศไทยยังคงมีอยูในระดับสูง

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 อุปทานสะสมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/เชา 118,362 ไร โดยมีผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญหลายราย
ที่สนใจมาลงทุนในตลาดนิคมอุสาหกรรม

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยภาพรวม ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 อยูที่ประมาณ 76.18% และมีพื้นที่คงเหลือรอการขายอีก
ประมาณ 28,195 ไร หรือคิดเปน 23.82% โดยพบวายอดขายใหมใน ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 สวนใหญยังคงอยูในพื้นที่ในอีอีซีกวา 85%

ในชวงไตรมาส 1 ปพ.ศ.2564 พบวา ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการแขงขันกันคอนขางสูงบวกกับวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหมในชวง
ปลายปที่ผานมา สงผลใหผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเกิดความกังวลใจ ผูประกอบการหลายรายมีความจําเปนตองปรับราคาที่ดินใหถูกลง ใชโปรโมชั่น
เพื่อดึงดูดลูกคา รักษาระดับราคาเดิมไว หรือไมสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไดมากนักในชวงที่ผานมา

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส ประเทศไทย

นิ ค มอุ ต สาหกรรม | ประเทศไทย | เมษายน พ.ศ. 2564

พื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเปนพื้นที่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 พบวา ประมาณ
56% ของพื้ นที่ นิคมอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยยั ง คงตั้ ง อยู ใ นพื้ นที่ นี้ และอี ก ประมาณ 38% อยู ใ นพื้ นที่ ภาคกลางซึ่ ง เป นพื้ น ที่
อุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทย พื้นที่อื่นๆ ยังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่ํามากเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
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สําหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 แมวาจะยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แต
พบวาจากปจจัยดังกลาวไมไดสงผลใหความตองการลดลง เพียงแคนักลงทุนตางชาติยังไมสามารถเดินทางมาดูหรือเขามาทําสัญญาได
ซึ่งความตองการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตั้งโรงงานยังมีสูง สําหรับอัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยภาพรวม ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 อยูที่ประมาณ 76.18% ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% จากในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา และมีพื้นที่
คงเหลือรอการขายอีกประมาณ 28,195 ไร หรือคิดเปน 23.82% ซึ่งพบวาในพื้นที่ภาคกลางยังคงเปนพื้นที่ที่มีอัตราการครอบครองสูง
ที่สุดอยูที่ประมาณ 92% ในขณะที่พื้นที่อื่นๆยังคงต่ํากวาแบบชัดเจน สําหรับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ขายไดใหมในชวงครึ่งหลังของป
ที่ผานมาไดรับอานิสงสมาจากฐานลูกคาเดิมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนและขยายพื้นที่ในชวงที่ผานมา
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แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในชวง 2-3 ปที่ผานมาที่คอนขางแข็งแกรงและยังคงมีแนวโนมที่
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสะทอนใหเห็นจากยอดการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในชวง 2 ปที่ผานมาที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรืออีอีซี ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกไดแก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยางเต็มที่ในชวงที่ผานมา สงผลใหพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีไดรับ
ความสนใจจากกลุมนักลงทุนจากตางประเทศเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2563 มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกลาวสามารถปด
การขายไปกวา 1,840 ไร หรือคิดเปน 85.59% ของอัตราการขายไดทั้งหมดของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย
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ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 อุปทานสะสมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 178,654 ไร เปนพื้นที่ขาย/เชา 118,362 ไร ปรับตัวเพิ่มขึน้
ประมาณ 0.015% จากในชวงหลังของปพ.ศ. 2563 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
อยางรุนแรงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สงผลใหป 2563 ที่ผานมา นักลงทุนยังคงกังวลตอสถานการณดังกลาว สงผลใหผูประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมหลายรายมีการปรับแผนการพัฒนาหรื อชะลอการพัฒนาพื ้นที่เพื่อเปิ ดขายเฟสใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ออกไป
อย่างไรก็ตาม ณ ปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีผ้ พู ฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่หลายราย เช่น บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) เริ่ มเข้ าสูต่ ลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงมีการชะลอตัว

อุปทานสะสม ณ ครึ่งหลังปพ.ศ.2563

อุปทานที่เพมิ ระหวางป(ไร)

ผูประกอบการอสังหาริมทัพยที่มีชื่อเสียงหลายรายเริ่ม
เขาไปพัฒนาในตลาดนิคมอุสาหกรรม

อัตราการครอบครอง

คอลลิ เ ออร ประเทศไทย
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พื้นที่ออี ีซียคั งไดรับความนิยมและเปนที่ตองการในนิคม
อุตสาหกรรมของกล ุมนักลงทุนตางประเทศในไทยอยาง
ตอเนื่อง

ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมรายจังหวัด ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ 2564

คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย พบวา ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 ราคาในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเปนพื้นที่ที่มี
ราคาสูงที่สุดเพราะเปนศูนยกลางในการขนสงสินคา ซึ่งมีทั้งทาเรือและสนามบินนานาชาติ บวกกับราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวง 5 ปที่
ผานมามีการปรับตัวที่คอนขางสูง อีกทั้งพื้นที่วางรอการขายในกรุงเทพมหานครปจจุบันคอนขางเหลือนอย

จังหวัด

คอลลิ เ ออร ประเทศไทย

สําหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 ที่ผานมา แมวาจะยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แต
พบวาจากปจจัยดังกลาวไมไดสงผลใหความตองการลดลง เพียงแคนักลงทุนตางชาติยังไมสามารถเดินทางมาดูหรือเขามาทําสัญญาได ซึ่งความ
ตองการที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตั้งโรงงานยังมีสูง สําหรับอัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยภาพรวม ณ ชวง
ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 อยูที่ประมาณ 76.59% ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.41% จากในชวงครึ่งหลังของปที่ผานมา และมีพื้นที่คงเหลือรอการขายอีก
ประมาณ 27,706 ไร หรือคิดเปน 23.41% ซึ่งพบวาในพื้นที่ภาคกลางยังคงเปนพื้นที่ที่มีอัตราการครอบครองสูงที่สุดอยูที่ประมาณ 92% ในขณะที่
พื้นที่อื่นๆยังคงต่ํากวาแบบชัดเจน สําหรับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ขายไดใหมในชวงครึ่งหลังของปที่ผานมาไดรับอานิสงสมาจากฐานลูกคาเดิมใน
นิคมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนและขยายพื้นที่ในชวงที่ผานมา
แมวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความนากังวล แตในแงของมูลคาการลงทุนพบวาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวา มูลคาการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มของฐานลูกคาเดิมที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือวิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง ขณะที่มีการจางงานในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 4,655 คน ซึ่งลดลงกวาปกอน
หนารอยละ 42 เนื่องจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนโดยเริ่มนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตมากขึ้น
สําหรับยอดขาย/เชาที่ดิน ณ ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2564 พบวาสามารถขายไดประมาณ 473.75 ไร ปรับตัวลดลงจากปกอนที่สามารขายไดที่ 1,398.84
ไร หรือคิดเปน 66.13% โดยพบวาสวนใหญยังคงอยูในพื้นที่ในอีอีซี จํานวน 394.42 ไร หรือประมาณ 83.25% และนอกอีอีซีอีกจํานวน 79.33ไร หรือ
ประมาณ 16.74% ซึ่งจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แมในภาพรวมจะชะลอการลงทุนอยูบาง เนื่องมาจากการระงับเดินทาง
ขามประเทศชั่วคราว แตความตองการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของกลุมนักลงทุนตางประเทศยังมีอยูอยางตอเนื่อง
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ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส ประเทศไทย

ผูเขียนหลัก

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ

วารัส เดชกิจวิกรม

สรวิชญ สิริวัฒนพรชัย

ผูชวยผูอํานวยการ | ฝายพื้นที่อุตสาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 83 077 6445
sorravich.Siriwattanapornchai@colliers.com

ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาด้ านการประเมินราคา | ประเทศไทย
(+66) 96 154 6397
tatchada.supakornpichan@colliers.com

ผูตรวจสอบ

รณฤทธิ์ คําผุย

ไทสัน เจมส คามิน

ผูจัดการ | ฝายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893
waras.dechgitvigrom@colliers.com

ภัทรชัย ทวีวงศ

รองผูอํานวยการ | ฝายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683
phattarachai.taweewong@colliers.com

ผูจัดการ | ฝายพื้นที่อุตสาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 89 919 1923
ronarit.kumpuy@colliers.com

ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ

ผูอํานวยการ | ฝายที่ปรึกษาโครงการ | ประเทศไทย
(+66) 81 373 3916
tysen.kamin@colliers.com
บานาบี้ สเวนสัน
ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 62 445 0040
barny.swainson@colliers.com
กัญรดา จิรารัตนกร
ผูชวยผูอํานวยการ | ฝายอาคารสํานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 64 469 8262
kanrada.jirarattanakorn@colliers.com

Data Disclaimer
This report gives information based primarily on Colliers International data, which may be helpful in anticipating trends in the property sector. However, no warranty is given as to the accuracy of, and no
liability for negligence is accepted in relation to, the forecasts, figures or conclusions contained in this report and they must not be relied on for investment or any other purposes. This report does not
constitute and must not be treated as investment or valuation advice or an offer to buy or sell property.
Copyright © 2021 Colliers International
Colliers International will not be liable for any loss or damage resulting from any statement, figure, calculation or any other information that you rely upon that is contained in the material.

