ตลำดพื้นที่ค้ำปลีก
ในกรุงเทพฯและพื้นที่โดยรอบ
ไตรมำสที่ 2 พ.ศ. 2563
โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้น แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

“กำรประกำศปิดโครงกำรพื้นที่
ค้ำปลีกชั่วครำวเพื่อป้องกันกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด19 มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้เช่ำ
และเจ้ำของโครงกำร
พื้นที่ค้ำปลีก”
ในช่วงตั้งแต่ 22 มีนำคม โดยเปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนค้ำหรือ
บริกำรในส่วนที่เป็นซูเปอร์มำร์เก็ต
ธนำคำร
ร้ำนอำหำรที่ขำยเฉพำะกำรนำกลับไปทำนที่บ้ำน

ร้ำนขำยยำ
และเปิด

ให้บริกำรอีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2563 ภำยใต้เงื่อนไข
ที่มำกขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้
กำรออกคำสั่งปิดศูนย์กำรค้ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำ
และโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกขนำดใหญ่ใน
กรุงเทพมหำนครและทั่วประเทศไทยไปกว่ำ 1 เดือนกว่ำๆ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อร้ำนค้ำและผู้ประกอบกำรที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีก เพรำะขำดรำยได้ แม้ว่ำร้ำนค้ำและผู้เช่ำ
ต่ำงๆ จะมีสัญญำเช่ำอยู่กับผู้ประกอบกำรเจ้ำของโครงกำรแต่
กำรที่ต้องปิดร้ำนตำมคำสั่งหน่วยงำนรำชกำรนั้นสร้ำง
ผลกระทบแน่นอน

สุรเชษฐ กองชีพ
กรรมกำรผู้จัดกำร

และจำเป็นต้องมีกำรขอลดค่ำเช่ำจำกเจ้ำของโครงกำร

ซึ่ง

เจ้ำของโครงกำรก็จำเป็นต้องลดค่ำเช่ำเพรำะไม่อย่ำงนั้นผู้เช่ำ
หลำยรำยอำจจะเลือกที่จะขอยกเลิกสัญญำเช่ำ
เนื่องจำกไม่มี
เงินทุนหมุนเวียน ภำพรวมตลำดพื้นที่ค้ำปลีกในไตรมำสที่ 2 พ.ศ.
2563
จึงออกมำในรูปแบบที่เงียบเหงำโครงกำรเปิดใหม่มีน้อย
มำกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ดัชนีค้ำปลีกในไตรมำสที่ 1 ติดลบ 3 – 7% แต่ในไตรมำสที่ 2 มี
ควำมเป็นไปได้ที่จะติดลบ 20 – 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ

“พนักงำนร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และผู้
เช่ำพื้นที่ในโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีก
จำนวนมำกที่ตอ
้ งหยุดงำนในช่วงที่
มีประกำศปิดโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีก”

www.phoenixproperty.co.th

อุปทำน
พ.ศ.2563
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อุปทานสะสม (ตร ม)
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ภำพรวมตลำดพื้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครและพื้นที่โดยรอบ ณ ไตรมำสที่ 2

อุปทานสะสม

ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

ตลำดพื้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครและพื้นที่โดยรอบช่วง
ไตรมำสที่ 2 พ.ศ.2563 มีพื้นที่ค้ำปลีกเปิดให้บริกำรใหม่
50,000 ตำรำงเมตร ดังนั้น ตลอดช่วงครึ่งแรกปีพ.ศ.2563 มี
พื้นที่ค้ำปลีกเปิดให้บริกำรใหม่เพียง

55,000

ตำรำงเมตร

เท่ำนั้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในรอบหลำยปีที่
ผ่ำนมำซึ่งมีผลต่อเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ได้เป็น
ผลจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจำกช่วง พ.ศ.
2563 – 2564 มีโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกที่มีกำหนดกำรเปิด
ให้บริกำรไม่มำกนัก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำนี้ และโครงกำรส่วน
ใหญ่ที่มีกำหนดเปิดให้บริกำรในช่วงปีพ.ศ.2563 – 2564 เป็น
ศูนย์กำรค้ำมำกกว่ำโครงกำรพื้ นที่ค้ำปลีกรูปแบบอื่นๆ พื้นที่ค้ำ
ปลีกสะสมในกรุงเทพมหำนครและพื้นที่โดยรอบอยู่ที่ประมำณ

8,493,200
ตำรำงเมตร
แต่ถ้ำพิจำรณำเฉพำะพื้นที่
กรุงเทพมหำนครเท่ำนั้นจะมีพื้นที่ค้ำปลีกรวมประมำณ
6,496,700

ตำรำงเมตร

โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกโดยเฉพำะ

คอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครรอบนอกอำจจะประสบ
ปัญหำในเรื่องของผู้เช่ำที่ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ใน
ระยะยำว เพรำะผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมำสที่ 1 – 2 ที่
ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะเริ่มเห็นผลกระทบแบบชัดเจนขึ้นหลังจำก
ผ่ำนไตรมำสที่ 2 ไปแล้ว แม้ว่ำโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกจะกลับมำ
เปิดให้บริกำรได้อีกครั้งช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ แต่
เป็นกำรเปิดให้บริกำรภำยใต้ข้อจำกัดซึ่งเป็นอุปสรรคในกำร
ดำเนินธุรกิจ
ก่อนในช่วงนี้

ผู้เช่ำบำงรำยจึงเลือกที่จะปิดกิจกำรชั่วครำวไป
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% ของพืน้ ทีใ่ นกรุ งเทพมหานคร

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

พื้นที่ค้ำปลีกเปิดให้บริกำรใหม่เปรียบเทียบรำยปี

% ของพืน้ ทีใ่ นกรุ งเทพมหานคร

ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกที่เปิดให้บริกำรในกรุงเทพมหำนครและ
พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่อยู่ในกรุงเทพมหำนคร
มำกกว่ำแบบชัดเจน
อำจจะมีบำงปีที่มีโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีก
ขนำดใหญ่เปิดให้บริกำรในพื้นที่รอบกรุงเทพมหำนคร แต่ส่วน
ใหญ่แล้วพื้นที่ค้ำปลีกที่เปิดให้บริกำรจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

มำกกว่ำพื้นที่รอบๆ ในจังหวัดปริมณฑล แต่โครงกำรพื้นที่ค้ำ
ปลีกขนำดใหญ่ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำจะอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครรอบนอกหรือในจังหวัดปริมณฑล เนื่องจำก
รำคำที่ดินที่ยังไม่สูงเกินไปสำมำรถพัฒนำโครงกำรพื้นที่ค้ำ
ปลีกได้

ตลำดพื้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครและพื้นที่โดยรอบ ไตรมำสที่ 2 พ.ศ. 2563 I หน้ำ 2

อุปสงค์

ไฮเปอร์มาร์ คอมมูนิตี้
เก็ต
มอลล์

ศูนย์การค้า

อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกแต่ละประเภท

พืน้ ทีเ่ มืองชั้นใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก
พืน้ ทีเ่ มืองชั้นใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก
พืน้ ทีเ่ มืองชั้นใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก
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ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

อัตรำกำรเช่ำในบำงโครงกำรเริ่มเห็นพื้นที่ว่ำง หรือกำรขอยกเลิก

ผู้เช่ำทั้งรำยใหญ่

สัญญำเช่ำบ้ำงแล้ว และอำจจะเห็นมำกขึ้นในช่วงไตรมำสที่ 3 ซึ่ง
มีผลต่อเนื่องให้ภำพรวมของอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยในบำงพื้นที่

อำจจะยังคงพื้นที่เช่ำของตนเองไว้ก่อนในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ.
2563
แต่ถ้ำภำวะกำรแพร่ระบำดรุนแรงขึ้นหรือภำวะเศรษฐกิจ

ลดลง

หลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปแล้วยังไม่ฟนตั
ื้ วก็คงเห็น

แม้ว่ำในภำพรวมแล้วอัตรำกำรเช่ำของโครงกำรพื้นที่ค้ำ

ปลีกประเภทต่ำงๆ จะยังอยู่ในอัตรำสูงกว่ำ 92% ขึ้นไป

และรำยเล็กในโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกต่ำงๆ

พื้นที่ว่ำงในโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกมำกขึ้นแน่นอน

ค่ำเช่ำ

ไฮเปอร์มาร์ คอมมูนิตี้
เก็ต
มอลล์ ศูนย์การค้า

ค่ำเช่ำเฉลี่ยพื้นที่ค้ำปลีกแต่ละประเภท

พืน้ ทีเ่ มืองชัน้ ใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก
พืน้ ทีเ่ มืองชัน้ ใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก

พืน้ ทีเ่ มืองชัน้ ใน
พืน้ ทีเ่ มืองรอบนอก
-
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ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

ค่ำเช่ำเฉลี่ยของโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกแต่ละประเภทจะแตกต่ำง
กันรวมไปถึงทำเลที่ตั้งของโครงกำรก็มีผลต่อค่ำเช่ำด้วยเช่นกัน

ของหน่วยงำนรำชกำรรวมไปถึงช่วงเวลำหลังจำกที่โครงกำร
พื้นที่ค้ำปลีกกลับมำเปิดให้บริกำรแบบเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจำก

คอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครรอบนอกหรือในจังหวัด
ปริมณฑลไม่สำมำรถเรียกค่ำเช่ำพื้นที่ได้สูงเมื่อเทียบกับโครงกำร

ข้อจำกัดของกำรใช้บริกำรภำยใต้เงื่อนไข Social Distancing ใน
โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกมีผลให้กำรให้บริกำรของผู้เช่ำหลำยรำยยัง

ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับเมืองชั้นในมำกกว่ำ

ไม่สะดวกแบบก่อนหน้ำนี้โดยเฉพำะร้ำนอำหำรจึงมีผลให้รำยได้

โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีก

เกือบทั้งหมดจำเป็นต้องลดค่ำเช่ำหรือยกเว้นค่ำเช่ำให้กับผู้เช่ำ
ในช่วงที่โครงกำรปิดกำรให้บริกำรตำมคำสั่ง

ของพวกเขำลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตไวรัส

หน้ำ 3 I ตลำดพื้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครและพื้นที่โดยรอบ ไตรมำสที่ 2 พ.ศ. 2563

สรุปภำพรวมและแนวโน้มในอนำคต

> โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกยังคงไม่ฟนตั
ื้ วหรือกลับสู่ภำวะปกติ
> ตลำดพื้นที่ค้ำปลีกยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องต่อไปจนกว่ำจะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
> โครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกในพื้นที่ใจกลำงเมืองย่ำนที่มีกลุ่มลูกค้ำส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยังคงไม่ฟนตั
ื้ วจนกว่ำ
จะเปิดให้ชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทยได้อิสระ
> ผู้เช่ำหลำยรำยจำเป็นต้องปิดกิจกำรทั้งแบบชั่วครำวและถำวรในช่วง 2 เดือนที่ผ่ำนมำ
> ค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำคงอยู่ในอัตรำคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงในไตรมำสที่ 3 – 4 ของปีนี้
> ศูนย์กำรค้ำจะยังคงเป็นรูปแบบของโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกที่มีกำรขยำยตัว ต่อเนื่องในอนำคต
> ผูเ้ ช่ำที่มีช่องทำงกำรขำยสินค้ำออนไลน์จะเริม
่ ลดกำรเช่ำพื้นที่ในโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกลง
> ร้ำนค้ำในโครงกำรพื้นที่ค้ำปลีกในอนำคตอำจจะเป็นแค่ที่จัดแสดงสินค้ำเท่ำนั้น ดังนั้น ขนำดพื้นที่จะไม่ใหญ่มำก
> พื้นที่ค้ำปลีกสนับสนุนในอำคำรสำนักงำนยังคงขยำยตัวต่อเนื่องในอนำคตเพี ยงแต่มีขนำดพื้ นที่ไม่ใหญ่มำก
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