ตลาดพื้้� นที่่�ค้้าปลีีก

ในกรุุงเทพฯและพื้้�นที่่�โดยรอบ
ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563

โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ�ำกัด

การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 มีีผลกระทบต่่อตลาดพื้้�นที่่�
ค้้าปลีีกแบบชััดเจน เพราะกรุุงเทพมหานครและรััฐบาลประกาศปิิด
โครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกทุุกประเภทในกรุุงเทพมหานครตั้้�งแต่่วัันที่่�
21 มีีนาคม พ.ศ. 2563 เปิิดได้้เฉพาะซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ร้้านอาหารที่่�ให้้
บริิการเฉพาะการนำำ�ไปรัับประทานที่่บ้
� า้ น ร้้านขายยา การปิิดให้้บริิการ
แบบนี้้�ร้้านค้้า ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ได้้รัับผลกระทบแบบเลี่่�ยงไม่่ได้้ ผู้้�ประกอบ
การและเจ้้าของโครงการทุุกรายก็็ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการ
ปิิดโครงการพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกเช่่นกััน ตลาดพื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกในช่่วงไตรมาส
ที่่� 1 อาจจะยัังไม่่สามารถเห็็นผลกระทบแบบจริิงจัังได้้ แต่่มีีพื้้� นที่่�

สุรเชษฐ กองชีพ

กรรมการผู้จัดการ

ค้้าปลีีกเปิิดให้้บริิการใหม่่ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563 ต่ำำ��มากและ
บางพื้้� นที่่�ใหม่่ก็็อยู่่�ในโครงการที่่�เปิิดให้้บริิการก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว

อุุปทานสร้้างเสร็็จระหว่่างปีี
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อุุปทานสะสม (ตร.ม.)

อุุปทานที่่�สร้้างเสร็็จระหว่่างปีี (ตร.ม.)

พื้้� นที่่�ค้้าปลีีกเปิิดให้้บริิการใหม่่และพื้้� นที่่�สะสมในแต่่ละปีี

อุุปทานสะสม

ที่ม
่� า: บริิษััท ฟีีนิิกซ์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ แอนด์์ คอนซััลแทนซี่่� จำำ�กััด

www.phoenixproperty.co.th

พื้้� นที่่� (ตร.ม.)

“พื้้�นที่่�ค้้าปลีีก
ที่่�เปิิดให้้บริิการใน
ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563
มีีประมาณ
5,000 ตารางเมตร
เท่่านั้้�น”

พื้้� นที่่�ค้้าปลีีกที่่�กำำ�ลัังก่่อสร้้างและมีีกำำ�หนดแล้้วเสร็็จ
ในปีีพ.ศ. 2563 - 2565
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ที่ม
่� า: ฟีีนิิกซ์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ แอนด์์ คอนซััลแทนซี่่�
หมายเหตุุ: ปีีพ.ศ. 2563 เฉพาะในไตรมาสที่่� 2 – 4 เท่่านั้้�น

แม้้ ว่่าจะมีีอีีก 1 แห่่ ง พื้้� นที่่�ประมาณ 4,000 ตารางเมตรเปิิดให้้
บริิการด้้วยเช่่นกััน แต่่เป็็นพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกที่่�อยู่่�ในโครงการพื้้� นที่่�ค้้า
ปลีีกที่่�เปิิดให้้บริิการมาก่่อนหน้้านี้้�แล้้วจึึงไม่่มีีผลกระทบต่่อตลาด
พื้้� นที่่�ค้้าปลีีกโดยรวม พื้้� นที่่�ค้้าปลีีกสะสมในกรุุงเทพมหานครและ
พื้้� นที่่�โดยรอบ ณ ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณ 8.43 ล้้าน
ตารางเมตร แต่่ถ้า้ นัับเฉพาะโครงการพื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกที่่อ
� ยู่่�ในกรุุงเทพมหานครเท่่านั้้�นพบว่่ามีีทั้้�งหมดประมาณ 6.52 ล้้านตารางเมตร
เพราะบางโครงการพื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกขนาดใหญ่่อยู่่�นอกกรุุงเทพมหานคร
แต่่สามารถดึึงดููดคนในกรุุงเทพมหานครให้้เข้้าไปใช้้บริิการหรืือ
เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างกว้้างขวาง
พื้้� น ที่่� ค้้ า ปลีีกในกรุุ ง เทพมหานครและพื้้� น ที่่� โ ดยรอบได้้ รัั บ
ผลกระทบจากมาตรการของกรุุงเทพมหานครและรััฐบาลชััดเจน
ในเดืือนเมษายน และพฤษภาคม ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 อาจจะเห็็ น
ผลกระทบไม่่มากนััก แต่่ปัจ
ั จััยที่่�กระทบต่่อตลาดพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกก่่อน
ที่่�จะเกิิดเหตุุไวรััสระบาด คืือ การชะลอตััวของเศรษฐกิิจ และการ
ใช้้จ่่ายลดลงของคนไทย เนื่่�องจากความกัังวลในภาวะเศรษฐกิิจ
ของประเทศในระยะยาว

พื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกประมาณ 107,900 ตารางเมตรที่่กำำ�ลั
�
ง
ั ก่่อสร้้าง
และมีีกำำ�หนดแล้้วเสร็็จในปีีพ.ศ. 2563 โดยที่่�อีีกมากกว่่า 459,600
ตารางเมตรมีีกำำ�หนดแล้้วเสร็็จภายในปีีพ.ศ. 2565

“โครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีก
ที่่�กำำ�ลัังก่่อสร้้าง
ส่่วนใหญ่่กว่่า 90%
เป็็นศููนย์์การค้้า”
คอมมููนิิตี้้�มอลล์์ หรืือพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกรููปแบบอื่่�นๆ มีีไม่่มากนััก แต่่ที่�่
น่่าสนใจคืือ พื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกสนัับสนุุนที่่จ
� ะเข้้าสู่่�ตลาดมากขึ้้�นในอนาคต
เพราะมีีอาคารสำำ�นัักงานที่่�กำำ�ลัังก่่อสร้้างอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร
หลายอาคารที่่�มีีพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกสนัับสนุุนอยู่่�ภายในอาคารด้้วย
การขยายของตลาดพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกในอนาคตมีีทิิศทางที่่�ยัังไม่่
ชััดเจน เพราะการสั่่�งซื้้อ
� สิินค้้าออนไลน์์ในประเทศไทยยัังไม่่สามารถ
แทนที่่� ก ารเลืือกซื้้� อ สิิ น ค้้ า ที่่� ร้้ า นในโครงการพื้้� น ที่่� ค้้ า ปลีีกได้้ แ บบ
สมบููรณ์แ
์ บบเหมืือนในต่่างประเทศ เพีียงแต่่เริ่่ม
� เห็็นการรุุกคืืบของ
การสั่่� ง ซื้้� อ สิิ น ค้้ า ออนไลน์์ ที่�่ เ ข้้ า มาในชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น ของคนใน
ประเทศไทยมากขึ้้�น โดยเฉพาะคนในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
ซึ่่�งจะเห็็นได้้ชัด
ั เจนในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม และเมษายนที่่ค
� นส่่วน
ใหญ่่ทำำ�งานที่่�บ้้านตามนโยบายรััฐบาลเพื่่� อลดการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19

หน้้า 2 | ตลาดพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกในกรุุงเทพมหานครและพื้้� นที่่�โดยรอบ ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563

อุุปสงค์์

ไฮเปอร์์
มาร์์เก็็ต

คอมมููนิิตี้้�
มอลล์์

ศููนย์์
การค้้า

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกในกรุุงเทพมหานครและพื้้� นที่่�โดยรอบ

พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
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ที่ม
่� า: บริิษััท ฟีีนิิกซ์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ แอนด์์ คอนซััลแทนซี่่� จำำ�กััด

อัั ต ร า ก า ร เ ช่่ า เ ฉ ลี่่� ย ข อ ง โ คร ง ก า ร พื้้� น ที่่� ค้้ า ป ลีี ก ใ น
กรุุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563 ไม่่ได้้แตกต่่างจาก
ไตรมาสก่่อนหน้้านี้้�มากนััก เพราะผลกระทบจากไวรััสโควิิด-19 ยััง
ไม่่ชััดเจน แต่่หลัังจากเลยไตรมาสที่่� 1 ไปแล้้วน่่าจะเห็็นความแตก
ต่่างมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังไม่่สามารถบอกได้้ว่่าการเปิิดให้้บริิการของ
โครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกหลัังจากการคลายมาตรการล็็อคดาวน์์แล้้ว
จะออกมาในรูู ปแบบใด แต่่คงไม่่เหมืือนก่่อนเกิิดการแพร่่ ระบาด
แน่่นอน ซึ่่�งอาจจะมีีผลให้้ร้า้ นค้้าหรืือผู้้�เช่่าส่่วนหนึ่่�งได้้รับ
ั ผลกระทบ
ไปด้้วยเพราะลููกค้้าหรืือผู้้�ใช้้บริิการลดลง

	อััตราการเช่่าของโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกในช่่วงที่่�เหลืือของ
ปีี มีีค วามเป็็ น ไปได้้ ที่�่ จ ะลดลงเพราะร้้ า นค้้ า หรืือผู้้�เช่่ า ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผล
กระทบจากการปิิดของโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกในระยะเวลามากกว่่า
1 เดืือน อาจประสบปััญหารทางการเงิิน และธุุรกิิจหรืือร้้านค้้าบาง
ประเภทที่่�อาจจะไม่่สามารถกลัับมาให้้บริิการในรููปแบบเดิิมได้้ทัันทีี
ก็็อาจจะมีีปััญหาในการเช่่าพื้้� นที่่�ต่่อไปในระยะยาว

ค่่าเช่่า

ไฮเปอร์์
มาร์์เก็็ต

คอมมููนิิตี้้�
มอลล์์

ศููนย์์
การค้้า

ค่่าเช่่าเฉลี่่�ยพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกในกรุุงเทพมหานครและพื้้� นที่่�โดยรอบ

พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นใน
พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นนอก
-
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ที่ม
่� า: บริิษััท ฟีีนิิกซ์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ แอนด์์ คอนซััลแทนซี่่� จำำ�กััด
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	ค่่ า เช่่ า พื้้� น ที่่� ใ นโครงการพื้้� น ที่่� ค้้ า ปลีีกแทบไม่่ เ ปลี่่� ย นแปลง
เพราะไม่่มีีโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกใหม่่เปิิดให้้บริิการมากมายจนมีีผล
ต่่อตลาดโดยรวม อีีกทั้้�งภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวตั้้�งแต่่ปีก่
ี ่อนหน้้า
นี้้�ก็็มีีผลให้้ค่่าเช่่าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงมากนััก คอมมููนิิตี้้�มอลล์์บาง
โครงการที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่�เมืืองรอบนอกมีีค่่าเช่่าที่่�ไม่่สููงมากซึ่่�งมีีบาง
โครงการที่่�มีีค่่าเช่่าต่ำำ��กว่่าค่่าเช่่าเฉลี่่�ย เพราะรููปแบบของโครงการ
และทำำ�เลที่่�ไม่่เอื้้�อประโยชน์์กัับร้้านค้้า อีีกทั้้�งไม่่มีีร้้านค้้าชื่่�อดััง

การปิิดการให้้บริิการโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกตามคำำ�สั่่�งของ
กรุุงเทพมหานครและรััฐบาลสร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับร้้านค้้าและ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการพื้้�นที่่ค้
� า้ ปลีีกแน่่นอน จึึงเห็็นข่่าวว่่าผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ในโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกขอลดค่่าเช่่าพื้้� นที่่�จากเจ้้าของโครงการ
ซึ่่� ง เจ้้ า ของโครงการส่่ ว นใหญ่่ ยิิ น ดีีที่่� จ ะลดให้้ ใ นอัั ต ราเฉลี่่� ย
ประมาณ 20% สำำ�หรัับค่่าเช่่าเดืือนเมษายนส่่วนเดืือนอื่่�นๆ นั้้�นต้้อง
รอดููผลกระทบหลัังจากหมดมาตรการล็็อคดาวน์์แล้้ว

สรุุป
> 	วิิกฤตการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อตลาดพื้้� นที่่�ค้้าปลีีก
> โครงการพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกใหม่่ในอนาคตเพิ่่� มขึ้้�นไม่่มากนััก
>	ศููนย์์การค้้าเป็็นรููปแบบโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกที่่�ยัังคงมีีแนวโน้้มการขยายตััวต่่อเนื่่�อง
> พื้้�นที่่�เมืืองชั้้�นในเป็็นพื้้� นที่่�ที่�มีี
่ โครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกกำำ�ลัังก่่อสร้้างมากที่่�สุุด
>	ค่่าเช่่าในปีีพ.ศ. 2563 อาจจะไม่่ลดลงแบบชััดเจน
>	อััตราการเช่่ามีีความเป็็นไปได้้ที่�่จะลดลงหลัังจากไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563
>	ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกจำำ�เป็็นต้้องขอให้้เจ้้าของพื้้� นที่่�ปรัับลดค่่าเช่่าเดืือนเมษายนลงแน่่นอน
>	รููปแบบการให้้บริิการของโครงการพื้้� นที่่�ค้้าปลีีกหลัังมาตรการล็็อคดาวน์์คงไม่่เหมืือนเดิิม
> โครงการพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกภายใต้้ภาวการณ์์เฝ้้าระวัังการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 คงสร้้างปััญหาให้้กัับเจ้้าของ
โครงการและผู้้�เช่่าต่่อเนื่่�องจนกว่่าสถานการณ์์จะคลี่่�คลาย

หน้้า 4 | ตลาดพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกในกรุุงเทพมหานครและพื้้� นที่่�โดยรอบ ไตรมาสที่่� 1 พ.ศ. 2563

บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ�ำกัด
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
ให้บริการวิเคราะห์ภาพรวมและศึกษาตลาดอสังหาฯ ธุรกิจตัวแทนขาย
ธุรกิจขายฝาก รวมถึงการจัดหาเงินทุน การร่วมลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจอื่นๆ
ในประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
ที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทย

บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ�ำกัด
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