คอลลิ เ ออร ส รายครึ่ ง ป

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

คลั ง สิ น ค้ าและโรงงาน| กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ และอี อี ซี | ครึ่ งหลั ง ปี พ.ศ. 2563 | กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2564

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัวเรงที่สําคัญตอความตองการใชคลังสินคา
และโรงงานที่เพิ่มมากขึ้น สอดรับกับความสําเร็จของธุรกิจอีคอมเมิรซ

phattarachai.taweewong@colliers.com

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

waras.dechgitvigrom@colliers.com

“สํา หรั บในช่ ว งครึ่ ง หลัง ของปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่า นมา แม้ ว่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าบางส่วนจะ
ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19
แต่พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนใหญ่ ยงั สามารถปล่อย
เช่าคลังสินค้ าและโรงงานได้ มากกว่า 100,000 ตารางเมตร
และมีอีกเป็ นจํานวนมากที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาจาก
กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจโลจิสติกส์
ตามการขยายตัวของธุรกิ จอี คอมเมิร์ซที่ได้ รับประโยชน์จาก
นโยบายการทํางานจากที่บ้าน (WFH) และธุรกิ จที่เกี่ ยวกับ
ผู้ บริ โ ภคที่ มี แ นวโน้ มเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คอลลิ เ ออร์ ส
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย พบว่า ผู้พฒ
ั นาส่วนใหญ่เน้ น
รั กษาระดับราคาค่าเช่าเดิมไว้ เพื่ อรั กษาฐานลูกค้ าและเน้ น
รักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าเดิม สําหรับลูกค้ าชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะลู ก ค้ า จี น ยั ง คงสนใจขอเช่ า พื น้ ที่ โ รงงานและ
คลัง สินค้ า อย่า งต่อเนื่ องในช่ ว งครึ่ ง หลัง ของปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ง
พื ้นที่อีอีซียงั คงมีอตั ราการเช่าที่ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
จากกลุ่มลูกค้ าในภาคธุรกิจอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเภสัช
กรรม เป็ นต้ น
ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีอุปทานเปิ ด
ใหม่ของคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
สมุทรปราการ และอีอีซี แต่คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล
ประเทศไทยพบว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ หลายรายยังคง
มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ าอย่าง
ต่อ เนื่ องซึ่ง คาดการณ์ ว่ า ในปี พ.ศ.2564 จะมี โ รงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าเปิ ดบริ การใหม่อีกกว่า 500,000 ตารางเมตร"

อุปสงค

ลูกคาชาวตางชาติยังคงมีการติดตอขอเชาพื้นที่โรงงานและคลังสินคาเพิ่มมากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โดยเฉพาะ
กลุมลูกคาชาวจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณเดนชัดตั้งแตเกิดสงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน สงผลใหนักลงทุนจีนมองหาแหลงผลิตและฐาน
กระจายสินคาใหมในประเทศไทยมากขึ้นในชวงที่ผานมา ซึ่งถือวาเปนโอกาสที่ดีของธุรกิจใหเชาพื้นที่โรงงานและคลังสินคา

อุปทาน

ในช ว งครึ่ ง หลั ง ป พ .ศ. 2563 ที่ ผ า นมา ไม พ บว า มี อุ ป ทานเป ดใหม ข องคลั ง สิ น ค า และโรงงานให เ ช า ในพื้ นที่ ก รุ ง เทพมหานคร
สมุทรปราการ และอีอีซี สงผลให ณ สิ้นครึ่งหลัง ปพ.ศ. 2563 อุปทานรวมพื้นที่คลังสินคาและโรงงานยังคงอยูที่ประมาณ 6.963 ลาน
ตารางเมตร แตพบวาผูประกอบการรายใหญหลายรายยังคงอยูระหวางการพัฒนาโรงงานและคลังสินคาใหเชาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
คาดการณวา ในป พ.ศ. 2564 จะมีโรงงานและคลังสินคาใหเชาเปดบริการใหมอีกกวา 500,000 ตารางเมตร

อัตราการเชา

คาเชา

ณ สิ้นครึ่งหลังของปพ.ศ. 2563 มีพื้นที่โรงงานและคลังสินคารวมในประเทศไทยถูกใชไปแลวทั้งหมด 6.092 ลานตารางเมตรจากพื้นที่
ทั้งหมด 6.963 ลานตารางเมตร ซึ่งคิดเปน 87.5% ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% จากในชวงครึ่งแรกของป ผูพัฒนาสวนใหญเนนการ
รักษาลูกคาเดิมไว ซึ่งการใชพื้นที่ใหมในป พ.ศ. 2563 ที่ผานมาเกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่เชาของลูกคาเดิม

ราคาคาเชาเฉลี่ยคลังสินคาและโรงงานในทุกพื้นที่ในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563 ที่ผานมายังคงอยูที่ 152 บาทตอตารางเมตร
เหมือนในชวงครึ่งแรกของป ซึ่งผูพัฒนาสวนใหญเนนรักษาระดับราคาเดิมไว

COLLIERS
คอลลิ
เ ออร ส QUARTERLY
รายครึ่ ง ป

OFFICE|
2019 | สมุ
10ท APRIL
คลั ง สิ น ค้BANGKOK
าและโรงงาน | |กรุQ1
ง เทพมหานคร
รปราการ2019
และอี อี ซี | ครึ่ งหลั ง ปี พ.ศ. 2563 | กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2564

อัตราการเช่าในพื ้นที่อีอีซียงั คงปรับตัวสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ณ สิน้ ครึ่ งหลัง ปี พ.ศ. 2563 คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย พบว่าอุปสงค์
ยังคงทรงตัว ถึงแม้ จะไม่สงู เท่าที่ควรเนื่องจากมาตรการปิ ดเมืองและข้ อจํากัดในการเดินทาง
ของชาวต่างชาติในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถเดิน
ทางเข้ ามาในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ ตามจํานวนอุปทานยังคงค่อนข้ างมีจํากัด ในช่วงที่
ผ่านมาผู้พัฒนารายใหญ่ ในตลาดยังคงให้ ความสนใจพัฒนาคลังสินค้ าให้ เช่าเพื่อรองรั บ
ความต้ องการใช้ พื ้นที่โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าของลูกค้ าในช่วงอีก 1-2 ปี ข้ างหน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ทั ้งในพืน้ ที่ ถนนบางนา-ตราด และย่านเทพารักษ์ บนพืน้ ที่รวมกว่า 150 ไร่ และ
สามารถพัฒนาเป็ นโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าประมาณ 150,000 ตารางเมตร และใน
พื ้นที่อีอีซีอีกกว่า 300,000 ตารางเมตร ซึง่ คาดการณ์วา่ จะเปิ ดให้ บริ การได้ ในปี พ.ศ. 2564
ณ สิ น้ ครึ่ งหลัง ปี พ.ศ. 2563 อุป ทานสะสมพื น้ ที่ ค ลังสิ น ค้ า และโรงงานในพืน้ ที่ จังหวัด
สมุทรปราการยังคงสูงที่สดุ คิดเป็ น 38% หรื อ 2,691,6022 ตารางเมตร ตามมาด้ วยในพื ้นที่
อีอีซี คิดเป็ น 32 % หรื อ 2,255,517 ตารางเมตร และยังคงพบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่
ยังคงพยายามขยายธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ ว่า ในปี
พ.ศ. 2564 จะมีคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าเปิ ดบริ การใหม่อีกกว่า 500,000 ตารางเมตร
และส่วนใหญ่ พัฒนาโดยผู้พัฒนารายใหญ่ในตลาดเช่น บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
(WHA) เป็ นต้ น โดยเฉพาะในพื ้นที่อีอีซี(จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา)
หลังจากความคืบหน้ าของโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของอีอีซี เช่น โครงการรถไฟความเร็ ว
สูง เชื่ อ มต่อ สนามบิ น และการพั ฒ นาสนามบิ น อู่ ต ะเภา ยั ง ส่ ง ผลดี ต่ อ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ า น
อุต สาหกรรม ซึ่ง ปั จ จัย ดัง กล่ า วสามารถดึ ง นั ก ลงทุ น เข้ ามาลงทุ น เนื่ อ งจากเป็ นพื น้ ที่
ยุทธศาสตร์ ของประเทศไทยที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้

2

สวนแบงพื้นที่คลังสินคาทั่วไป จําแนกตามพื้นที่

20%

10%
กรุ งเทพมหานคร
สมุทรปราการ

38%
32%

อีอีซี
อื่นๆ

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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ณ ครึ่ งสิน้ หลังของปี พ.ศ. 2563 มี พืน้ ที่ค ลังสิน ค้ า และโรงงานในประเทศไทยถูกใช้ ไปแล้ ว
ทั ้งหมด 6.092 ล้ านตารางเมตรจากพืน้ ที่ทงหมด
ั้
6.963 ล้ านตารางเมตร ซึ่งคิดเป็ น 87.5%
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.2% จากในช่วงครึ่งแรกของปี ผู้พฒ
ั นาส่วนใหญ่เน้ นการรักษาลูกค้ า
เดิมไว้ และรั กษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าเก่าไว้ ซึ่งการใช้ พื ้นที่ใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
เกิดขึ ้นจากการขยายพื ้นที่เช่าของลูกค้ าเดิมเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในพื ้นที่กรุงเทพฯยังคง
เป็ นพื ้นที่ที่มีอตั ราการเช่าที่สงู ที่สดุ อยูท่ ี่ประมาณ 90.7% ของพื ้นที่คลังสินค้ าทังหมด
้
รองลงมา
คือในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการซึง่ ถือว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีความต้ องการทางด้ านโลจิสติกส์คอ่ นข้ าง
สูง เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้ า โดยพบว่ามีอตั ราการ
เช่าอยูท่ ปี่ ระมาณ 91% ตามด้ วยพื ้นที่อีอีซี ที่มีอตั ราการเช่าอยู่ที่ 78.2% ซึ่งพบว่า อัตราการ
เช่า ในพื น้ ที่ อี อีซียังคงปรั บ ตัว สูงขึ น้ อย่า งมี นัย สํ า คัญ จากกลุ่มลูก ค้ า ในภาคธุ รกิ จอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเภสัชกรรม เป็ นต้ น
สําหรับในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2563 ถึงแม้ วา่ ผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงานให้
เช่า ส่ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 แต่ พ บว่ า
ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายยังสามารถปล่อยเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าได้ มากกว่า 100,000
ตารางเมตรและยังมีอีกเป็ นจํานวนมากที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา จากกลุ่มลูกค้ าธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ ธุรกิ จอาหาร และธุรกิ จโลจิ สติกส์ ตามการขยายตัวของธุรกิ จอีคอมเมิร์ซที่ได้ รับ
ประโยชน์จากนโยบายการทํางานจากที่บ้าน (WFH) และธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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อัตราการเชา จําแยกตามสถานที่ ณ สิ้นครึ่งหลัง ปพ.ศ. 2563

ตําแหน่ ง

ครึ่งแรกปี ครึ่งหลังปี ครึ่งแรกปี ครึ่งหลังปี
2562
2562
2563
2563

% การเปลี่ยนแปลง
(H-o-H)

(Y-o-Y)

ทัง้ หมด

88.20%

88.40%

87.30%

87.50%

0.2%

0.9%

กรุ งเทพมหานคร

92.00%

92.20%

90.50%

90.70%

0.2%

1.5%

เขตพัฒนาพิเศษภาค
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ราคาคาเชาเฉลี่ยจําแนกตามพื้นที่ ณ สิ้นครึ่งหลัง ป พ.ศ. 2563
บาท/ตร.ม.
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ราคาค่าเช่าเฉลี่ยสําหรั บพื ้นที่คลังสินค้ าและโรงงานทุกพื ้นที่ในช่วงครึ่ งหลังของปี พ.ศ. 2563 ที่
ผ่านมายังคงอยู่ที่ 152 บาทต่อตารางเมตร เท่ากับในช่วงครึ่ งแรกของปี ผู้พฒ
ั นาส่วนใหญ่ เน้ น
รักษาระดับราคาเดิมไว้ พื ้นที่กรุงเทพฯยังคงเป็ นพื ้นที่ที่มีราคาค่าเช่าเฉลี่ยสูงที่สดุ ที่ 174 บาทต่อ
ตารางเมตร ซึ่งคลังสิ นค้ าให้ เช่า บางแห่งในพื น้ ที่ กรุ งเทพฯ มี ราคาเสนอเช่า สูงกว่า 200 บาท
(สัญ ญาเช่า 3 ปี ) ตามด้ วยค่า เช่า ในพืน้ ที่อีอีซี ซึ่งอยู่ที่ 153 บาทต่อตารางเมตร และในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการที่ประมาณ 152 บาทต่อตารางเมตร

5,000

1H 2562

สําหรั บภาพรวมธุรกิ จคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าในปี พ.ศ. 2564 คอลลิเออร์ สอินเตอร์ เนชั่น
แนลประเทศไทยคาดการณ์วา่ จะกลับมาเติบโตได้ อีกครัง้ หลังจากในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจ
ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 ส่งผลให้ การลงทุนของภาค
ธุ ร กิ จ ชะลอตัว ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวมธุ ร กิ จ ของผู้ พัฒ นาในภาคอุต สาหกรรม แต่ ใ นปี
พ.ศ. 2564 ภาคธุรกิจต่างๆจะเริ่ มกลับมาทยอยลงทุนอีกครัง้ หลังจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
โควิด-19 คลี่คลายลง ถึงแม้ วา่ ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดครัง้ ใหม่ในประเทศไทย
ในหลายพื ้นที่ แต่รัฐบาลสามารถรับมือกับการแพร่ ระบาดครัง้ ใหม่ได้ ดีขึน้ ส่งผลให้ เริ่ มกลับมา
เปิ ดประเทศทําให้ การติดต่อค้ าขายกลับมามากขึ ้น ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม แต่อย่างไร
ก็ตามปั จจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ที่
เกิดขึ ้นจะต้ องไม่ยืดเยื ้อ ความล่าช้ าของวัคซีน สงครามการค้ าสหรัฐฯ –จีน และปั ญหาค่าเงินบาท
ที่ยงั แข็งค่าขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

6,000
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ธุรกิจช้ อปออนไลน์ ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ องในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามี
มูลค่ารวมอยู่ที่ 220,000 ล้ า นบาท คิดเป็ นสัดส่วน 4-5% ของธุ รกิ จค้ า ปลีกทัง้ ประเทศ มีการ
เติบโตสูงถึง 35% จากปี ก่อนหน้ าที่มีมลู ค่า 163,300 ล้ านบาท ซึ่งตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทย
ยังคงเติบโตอย่างก้ าวกระโดดแม้ ในช่วงของการระบาดไวรั สโควิด-19 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ก้ ารแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ Customer Journey เปลี่ยนไปสู่รูปแบบออนไลน์ มากขึน้ ซึ่งเป็ น
เสมื อ นตัว เร่ ง ให้ ก ลุ่ม ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ที่ ขึ น้ เช่ น เดี ย วกั น สอดรั บ กั บ
ความสําเร็ จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและความต้ องการโรงงานและคลังสินค้ าในไทยที่เพิ่มมากขึน้
ในช่วงที่ผ่านมา

รายรับเฉลี่ยโดยรวมจากอีคอมเมิรซ ในประเทศไทย

1H 2561

อัตราการเช่ายังคงทรงตัว โดยภาพรวมมีแนวโน้ ม
ปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อย

ลาน (USD)
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ผูเขียนหลัก

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ

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

ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 62 445 0040

วารัส เดชกิจวิกรม

ผูตรวจสอบ
ภัทรชัย ทวีวงศ

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

บานาบี้ สเวนสัน

barny.swainson@colliers.com
สรวิชญ สิริวัฒนพรชัย

ผูจัดการอาวุโส | ฝายพื ้นทีอ่ ตุ สาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 83 077 6445
Sorravich.Siriwattanapornchai@colliers.com

รณฤทธิ์ คําผุย

ผูจัดการ | ฝายพื ้นที่อตุ สาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 87 653 1689
ronarit.kumpuy@colliers.com

About Colliers International
Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading real estate professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our more than
15,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert advice and services to maximize the value of property for real estate occupiers, owners and investors. For
more than 25 years, our experienced leadership, owning approximately 40% of our equity, has delivered compound annual investment returns of almost 20% for shareholders. In
2019, corporate revenues were more than $3.0 billion ($3.5 billion including affiliates), with $33 billion of assets under management in our investment management segment. Learn
more about how we accelerate success at corporate.colliers.com, Twitter or LinkedIn
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