รายงานวิจัย

กรุงเทพมหานคร | เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561

อุปทานสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561
30,000

2,500

25,000

2,000

20,000
1,500
15,000
1,000
10,000
500

อุปทานที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ทิศทางตลาด
อุปสงค์
ถนนสุ ขุ ม วิ ท เป็ น พื้ นที่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจาก
ผู้เช่ามากที่สุด อุปทานใหม่ในอนาคตส่วนใหญ่
ที่มีกำ�หนดแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2562
– 2564 ก็ตั้งอยู่ตามแนวถนนเส้นนี้

อุปทาน
อุปทานในอนาคตของเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในอีก
1–3 ปีข้างหน้ามีไม่มาก เนื่องจากการแข่งขันที่
รุนแรงในกรุงเทพมหานคร

อัตราการเช่า
อัตราการเช่า ในทุกทำ�เลในปีพ.ศ.2561 ยังคง
ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้

ค่าเช่า
ค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่มากกว่า 840 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือนในทุกทำ�เลยกเว้นใน
พื้นที่รอบเมืองทิศใต้
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อุปทานสะสม

“เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์มอี ปุ ทานในอนาคตในช่วง1–3
ปีขา้ งหน้าอยูไ่ ม่มากนัก เนือ่ งจากว่าการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ในกรุงเทพมหานคร แม้วา่ จำ�นวนของชาวต่างชาติทเ่ี ขา
มาทำ�งานในกรุงเทพมหานครจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในทุกๆ ไตรมาส แต่พวกเขาก็มที างเลือกมากขึน้ ในการ
เลือกที่พักอาศัย ดังนั้นค่าเช่า และอัตราการเช่าในปี
พ.ศ.2562 น่าจะแตกต่างกับปีพ.ศ.2561 ไม่มากนัก”

อุปทาน
อุปทานที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ตลาดเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
กรุงเทพมหานคร

0

อุปทานสะสม

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ยูนิตทื่มีกำ�หนดสร้างเสร็จในระหว่างปีพ.ศ.2562 - 2564

เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ประมาณ 56 ยูนติ ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2561 ส่งผลให้ ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561
เซอร์ วิส อพาร์ ท เม้ นท์ ในกรุ ง เทพมหานครมี ท้ัง หมดประมาณ
20,372 ยูนติ และอีกมากกว่า 4,689 ยูนติ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
และมีก�ำ หนดแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปี พ.ศ 2561-2564 แต่วา่
มีอกี บางโครงการทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการเตรียมการแต่ยงั ไม่ได้ประกาศ
เปิดตัว โดยทีเ่ ซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์เกรด A ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ที่
รอบสวนลุมพินี
จำ � นวนของเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ น ท์ ท่ี เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารใหม่ ใ น
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนที่ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองชั้นใน
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงกับคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์
ราคาแพง เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์บางโครงการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรมไว้แล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่ในกลุม่ นีจ้ ะให้ความสนใจในการรับ
ลูกค้ารายวันมากกว่า เพราะมีการหมุนเวียนค่อนข้างสูง
ผู้ประกอบการโรงแรม และคอนโดมิเนียมหลายรายปรับเปลี่ยน
บางยูนติ ในโครงการของตนเองเป็นเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ ซึง่ จะเห็น
ได้วา่ โรงแรมระดับ 4–5 ดาว และคอนโดมิเนียมบางโครงการใน
กรุงเทพมหานครมีอตั ราค่าเช่ารายเดือนเหมือนกับเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ทัว่ ไป ซึง่ ตอนนีเ้ ป็นทีส่ นใจของผูป้ ระกอบการบางส่วน

อุปสงค์
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ชาวต่างชาติทข่ี อใบอนุญาตทำ�งานในกรุงเทพมหานคร ใน
ช่วงไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ.2557-ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561
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ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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จาํนวน

อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

อัตราการเช่า(%)

พืน้ ทีส่ ขุ มุ วิทตอนต้นมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ในตลาดด้วยจำ�นวนประมาณ
9,417 ยูนิต ในขณะที่พ้ืนที่รอบเมืองทิศใต้มีจำ�นวนของเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์น้อยที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยจำ�นวนประมาณ
956 ยู นิ ต พื้ น ที่ สุ ขุ ม วิ ท ตอนต้ น เป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของ
กรุงเทพมหานคร มีอาคารสำ�นักงานจำ�นวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่น้ี
นอกจากนีใ้ นพืน้ ทีส่ ขุ มุ วิทตอนต้นยังคงมีศนู ย์การค้า และภัตตาคาร
ร้านอาหารนานาชาติ ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟฟ้า
BTS ก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยหลัก
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ไตรมาส
ที่มา: กระทรวงแรงงาน

จากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2561 มีชาวต่างชาติท่ีขอใบ
อนุญาตทำ�งานในกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 95,033 คน โดยมี
จำ�นวนเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา แต่วา่ ไม่ใช่ชาวต่างชาติ
ทั้งหมดจะพักในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมและ
อพาร์ทเม้นท์ระดับ luxury หรือ high-end อยู่ในพื้นที่ตามแนวเส้น
ทางรถไฟฟ้า นอกจากนีค้ า่ เช่าคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ระดับ
luxury หรือ high-end ยังต่ำ�กว่าค่าเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทำ�เล
เดียวกันอย่างน้อยประมาณ 10%
นักลงทุนชาวต่างชาติจำ�นวนมากยังคงมองหาโอกาสการลงทุนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะนักลงทุนและนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาทำ�งานในประเทศไทยคิดเป็น ประมาณ 25% ตาม
มาด้วยประเทศในทวีปเอเซียต่างๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
มาเลเซียรวมไปถึงประเทศในทวีปยุโรปต่างๆ

อัตราการเช่าเฉลีย่ ในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจ และพืน้ ทีส่ ขุ มุ วิทตอน
ต้น ยังคงใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้านี้ พื้นที่สุมวิทตอนปลาย
มีอัตราการเช่าสูงที่สุด โดยอยู่ที่ประมาณ 87% เนื่องจากพื้นที่นี้
ได้รบั ความนิยมจากชาวต่างชาติทที่ �ำ งานในกรุงเทพมหานคร โดย
เฉพาะตามแนวถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) โครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายเป็นอีกปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มความต้องการที่อยู่
อาศัยในพื้นที่อื่นๆ
อั ต ราการเช่ า เฉลี่ ย ของเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ นท์ ในทุ ก ทำ � เลของ
กรุงเทพมหานครมากกว่า 74% และขึ้นไปถึงประมาณ 90%
ในบางทำ�เล พืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจและพืน้ ทีต่ ามแนวถนนสุขมุ วิท
เป็นทำ�เลยอดนิยมที่สุดสำ�หรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานใน
กรุงเทพมหานคร อัตราการเช่าเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ 80%
เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
มากมายรวมไปถึงการเข้าถึงทีส่ ะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS นอกจาก
นี้ ค่าเช่าก็ไม่ได้สงู เทียบเท่ากับพืน้ ทีร่ อบสวนลุมพินซี งึ่ มีคา่ เช่าสูง
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
ผู้เช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นชาว
ต่างชาติที่ต้องการพักอาศัยในระยะยาว โดยชาวต่างชาติกลุ่มนี้
พักระยะยาวในเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ทที่ างบริษทั ทีพ่ วกเขาทำ�งาน
อยูจ่ ดั สรรให้ แม้วา่ ชาวต่างชาติสว่ นหนึง่ จะสามารถเลือกทีจ่ ะพัก
ในที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ได้ก็ตามและพวกเขาเลือกที่จะพักใน
คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากค่าเช่าที่ต่ำ�กว่าเป็น
ปัจจัยสำ�คัญ ดังนั้น อัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ในกรุงเทพมหานครจึงค่อนข้างคงทีใ่ นช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา แม้วา่
จำ�นวนของชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาทำ�งานในกรุงเทพมหานครจะเพิม่
ขึ้นต่อเนื่องก็ตาม โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่จะเพิ่ม
สัดส่วนของผู้เช่ารายวันหรือระยะสั้นมากขึ้นเพราะสามารถเรียก
เก็บค่าเช่าได้สูงกว่า อัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้น
ท์ในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 คงจะไม่ได้
เพิ่มขึ้นมากมายเพราะตัวเลือกเรื่องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของ
ชาวต่างชาติมีหลายรูปแบบให้พวกเขาตัดสินใจ

เออรส รายไตรมาส
เซอร์วิสอพาร์
ทเม้น|ต์ Quarter
ไตรมาส Year
4 2561
2 คอลลิ
<<region>>
Research &| Forecast
Report
or Date | <<Location / Sector>> | Colliers International

ค่าเช่า

ค่าเช่าเฉลี่ยของห้องประเภท 1 ห้องนอนรายทำ�เลใน
กรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561
1,400

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทส่วนใหญ่มี
ค่าเช่าอยู่ระหว่าง 850 -1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
แม้วา่ จะมีเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นต์แบรนด์ตา่ งประเทศบางแบรนด์อยู่
ในพืน้ ทีน่ น้ั ก็ตาม แต่กย็ งั คงมีโครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ขนาด
เล็ก โรงแรม คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์อยูใ่ นทำ�เลเดียวกัน
การแข่งขันกันจึงสูงมากตามไปด้วย

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
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ไตรมาส
พน้ืทศ่ีนูยกลางธรุกจิ
พน้ืทส่ีขุมุวทิตอนปลาย

พน้ืทร่ีอบสวนลมุพนิี
พน้ืทร่ีอบเมอืงทศิใต

พน้ืทส่ีขุมุวทิตอนตน
พน้ืทอ่ีน่ืๆ

แม้ว่าตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครจะมีการ
ขยายตัวเล็กน้อยในช่วงหลายปีท่ผี ่านมา แต่ว่ายังคงมีปัจจัยบวก
หลายอย่างทีช่ ว่ ยผลักดันให้ตลาดในปีพ.ศ.2561 และในอนาคต
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มมากขึ้น ความมี
เสถียรภาพทางการเมืองในช่วง 3–4 ปีท่ีผ่านมา และโรงงาน
ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีน่ อกกรุงเทพมหานครเป็นปัจจัย
สำ�คัญในการดึงดูดชาวต่างชาติ โดยเฉพาะพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กลายเป็นปัจจัยหลักทีส่ ง่ เสริมให้
ความต้องการเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์มมี ากขึน้

ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของทุกทำ�เลในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2561 ยังคงใกล้
เคียงกับไตรมาสก่อนหน้านี้ และเปลีย่ นแปลงไม่มากจากไตรมาสที่ 1
ค่าเช่ารายเดือนเฉลีย่ ของเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครใน
ทุกทำ�เลมากกว่า 840 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ยกเว้นพืน้ ทีร่ อบ
เมืองทิศใต้ทอี่ ยูท่ ปี่ ระมาณ 640 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านัน้
ในพืน้ ทีท่ งั้ หมด พืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจ และพืน้ ทีร่ อบสวนลุมพินมี อี ตั รา
ค่าเช่าสูงที่สุด มากกว่า 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพราะ
มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ระดับ luxury และแบรนด์ต่างประเทศหลาย
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นี้
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