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กรุงเทพมหานคร ตลาดอาคารสํานักงาน
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564

บทสรุ ป และ ข้อเสนอแนะ
“ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 อุปทานพืน้ ที่สาํ นักงานในกรุงเทพฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องมาอยูท่ ี่ 9.186 ล้านตารางเมตร จากการเปิ ดตัวโครงการอาคาร
สํานักงานใหม่จาํ นวน 3 โครงการ คือ อาคารวนิสสา อาคารโครนอส สาทร ทาวเวอร์ และอาคารรัชดา วัน ในขณะเดียวกัน อัตราการเช่าโดยรวมลดลงเล็กน้อยเนื่องจากอาคาร
สํานักงานในตลาดมีพนื ้ ที่เช่าว่างเพิ่มมากขึน้ รวมถึงตึกที่เข้ามาใหม่ในตลาดในไตรมาสนีม้ ีอตั ราการเช่านัน้ ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
คอลลิเออร์ ประเทศไทย พบว่าตลาดอาคารสํานักงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 สามารถสะท้อนภาพที่ชดั เจนถึงสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต เนื่องจากอุปทานมีมากกว่า
อุปสงค์ซงึ่ ราคาค่าเช่าและอัตราการเช่าโดยรวมนัน้ ลดลง ผูเ้ ช่าบางรายยังคงมีความต้องการต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่แต่ขณะเดียวกันมีความต้องการขอปรับลดขนาดพืน้ ที่เช่าลง
จากเดิม ขณะที่ผเู้ ช่ารายใหญ่ที่มีการใช้พนื ้ ที่ขนาดใหญ่ในแต่ละอาคารสํานักงานมีอาํ นาจการเจรจาต่อรองที่สงู ขึน้ เพื่อที่จะได้รบั เงื่อนไขที่ดีขนึ ้ จากเจ้าของอาคาร”

อุปสงค์

อุปสงค์การใช้พนื ้ ที่สาํ นักงานใหม่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 อยูท่ ี่ 11,650 ตารางเมตร และยังคงจากการใช้งานจาก
กลุม่ ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ สถาบันการเงิน ธุรกิจโคเวิรค์ กิง้ สเปซ และการย้ายสํานักงานใหม่เพื่อขยายพืน้ ที่

อุปทาน

ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 อุปทานพืน้ ที่สาํ นักงานในกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องมาอยูท่ ี่ 9.186 ล้านตารางเมตร หรือปรับตัว
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.720 จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า จากการเปิ ดตัวโครงการอาคารสํานักงานใหม่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครจํานวน 3 โครงการ ด้วย
พืน้ ที่เช่ารวมทัง้ หมด 65,885 ตารางเมตร

ค่าเช่า

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในทุกระดับและพืน้ ที่ของอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.40 มาอยูท่ ี่ 750 บาทต่อตารางเมตร
จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ พบว่าราคาเสนอเช่าอาคารสํานักงานเกรดเอในพืน้ ที่ศนู ย์กลางธุรกิจยังคงทรงตัวอยูท่ ี่ประมาณ 1,101 บาท
จากไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการเช่า

ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 พืน้ ที่สาํ นักงานทัง้ หมดในกรุงเทพมหานครถูกใช้ไปแล้วทัง้ หมด 8.558 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าโดยรวมนัน้ ปรับตัว
ลดลงอยูท่ ี่รอ้ ยละ 92.16 จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า
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ราคาเสนอเช่าเพิ่มขึน้ เนื่องจากอุปทานใหม่มรี าคาเสนอเช่าที่สงู
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 อุปทานพืน้ ที่สาํ นักงานในกรุงเทพฯ ยังคงปรับตัว
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องมาอยูท่ ี่ 9.186 ล้านตารางเมตร หรือปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.72
จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า จากการเปิ ดตัวโครงการอาคารสํานักงานใหม่ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครจํานวน 3 โครงการ ด้วยพืน้ ที่เช่ารวม 65,885 คืออาคารวนิสสา ตัง้ อยู่
ในย่านชิดลม มีพืน้ ที่เช่ารวมทัง้ หมด 24,720 ตร.ม. อาคารโครนอส สาทร ทาวเวอร์ มี
พืน้ ที่เช่ารวมทัง้ หมด 20,165 ตร.ม. ทัง้ สองอาคารสํานักงานเกรดเอ ตัง้ อยูใ่ นย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ และอาคารรัชดา วัน อาคารสํานักงานแห่งใหม่นอกย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ ซึ่งเป็ นอาคารสํานักงานเกรดบี
ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในทุกระดับและพืน้ ที่ของอาคารสํานักงานใน
กรุงเทพมหานครปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.40 มาอยูท่ ี่ 750 บาทต่อตารางเมตร จาก
ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอเช่าที่เพิ่มขึน้ นีม้ าจากอุปทานใหม่ที่
เข้ามายังคงมีราคาเสนอเช่าที่สงู กว่าราคาเฉลี่ยของตลาด
ซึ่งพบว่าราคาเสนอเช่าอาคารสํานักงานเกรดเอในพืน้ ที่ศนู ย์กลางธุรกิจยังคงทรงตัวจาก
ในช่วงไตรมาสก่อนหน้ามาอยูท่ ี่ประมาณ 1,101 บาท พืน้ ที่สาํ นักงานในพืน้ ที่ลมุ พินี
ยังคงเป็ นพืน้ ที่ที่มอี ตั ราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ ี่ 1,087 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สําหรับราคาเสนอเช่าในพืน้ ที่รอบใจกลางเมืองปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน
เนื่องจากผูเ้ ช่าบางส่วนที่เคยเช่าพืน้ ที่สาํ นักงานในพืน้ ที่ศนู ย์กลางธุรกิจเริม่ มองหาพืน้ ที่
สํานักงานรอบใจกลางเมือง ทัง้ ในส่วนรอบเมืองฝั่งเหนือ รอบเมืองฝั่งตะวันออก และ
รอบเมืองฝั่งตะวันตก เป็ นต้น

เนื่องจากผูเ้ ช่าบางส่วนต้องการลดต้นทุนในส่วนของการเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน และ
มองหาพืน้ ที่สาํ นักงานที่มีคา่ เช่าที่ถกู ลง แต่ยงั คงเลือกทําเลที่ยงั สามารถเดิน
ทางเข้าสูพ่ ืน้ ที่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และพบว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ที่ผ่านมามีอาคารสํานักงาน 6 โครงการ พืน้ ที่
เช่ารวมประมาณ 162,515 ตารางเมตร เลื่อนการเปิ ดตัวออกไปเป็ นช่วงปี ถดั ไป
สําหรับในช่วงปี พ.ศ. 2564 คอลลิเออร์ส ประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีพืน้ ที่
อาคารสํานักงานก่อสร้างแล้วเสร็จรวมถึงอาคารที่เลื่อนการเปิ ดตัวจากในช่วงก่อน
หน้าเปิ ดตัวใหม่อีกประมาณ 621,096ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2566 อีก
ประมาณ 589,581 ตารางเมตร โดยพบว่ามีพืน้ ที่สาํ นักงานที่อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 58.6 ของอาคารสํานักงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ทัง้ หมดอยูใ่ นย่านศูนย์กลางธุรกิจและร้อยละ 92.5 เป็ นพืน้ ที่สาํ นักงานเกรดเอ
ผูเ้ ช่าจํานวนมากตัง้ เป้าที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและลดขนาดพืน้ ที่เช่า โดยทั่วไป
ราคาค่าเช่าจะถูกปรับเพิ่มขึน้ เฉลี่ยประมาณ 15% ระหว่างการช่วงระยะสัญญา
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าเริม่ ให้ความสําคัญกับการควบคุมต้นทุน ดังนัน้ ผูเ้ สนอเช่าจึงมี
การเสนอส่วนลดค่าเช่าหรือราคาเช่าที่ถกู ลงเพื่อรักษาผูเ้ ช่าเดิมไว้
เนื่องจากแนวโน้มของตลาดอาคารสํานักงานนัน้ มีการทํางานนอกพืน้ ที่สาํ นักงาน
ที่เพิ่มนมากขึน้ คอลลิเออร์ ประเทศไทยคาดว่าอุปสงค์ของพืน้ ทีส่ าํ นักงานจะยังคง
อยูใ่ นช่วงซบเซาในช่วงนี ้ พืน้ ที่ของอาคารสํานักงานในอนาคตจะถูกเปลี่ยนจาก
พืน้ ที่ดงั้ เดิมไปเป็ นพืน้ ที่ที่มีความยืดหยุน่ ที่มากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสังคมของพนักงานต่อธุรกิจและบุคลากร

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยจําแนกตามพืน้ ที่ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564
บาท / ตารางเมตร / เดือน

เกรดเอ
1,004

993
634

597

รอบเมืองฝั่ง
ตะวันออก

ศูนย์กลางธุรกิจ

763

รอบเมืองฝั่งเหนือ

1,101

เกรดบี

อาคาร วนิสสา
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อัตราการเช่าโดยภาพรวมลดลงเล็กน้อย
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 พืน้ ที่สาํ นักงานทัง้ หมดในกรุ งเทพมหานคร
ถูกใช้ไปแล้วกว่า 8.558 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้อตั ราการเช่าโดยรวม ณ
สิน้ ไตรมาสที่ 4 อยูท่ ่รี อ้ ยละ 92.16 ลดลงเล็กน้อยจากในช่วงไตรมาสก่อน
หน้า พืน้ ที่สขุ มุ วิทยังคงเป็ นพืน้ ที่ท่มี ีอตั ราการเช่าสูงสุดในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจที่รอ้ ยละ 94.450 ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ขณะที่พืน้ ที่รอบเมือง
ฝั่งทิศตะวันตกมีอตั ราการเช่าสูงสุดในพืน้ ที่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจที่
ร้อยละ 98.100
ความต้องการของพืน้ ที่สาํ นักงานในเขตกรุ งเทพมหานครนัน้ ลดลงเล็กน้อย
จากไตรมาสก่อน เนื่องจากผูเ้ ช่าบางรายยังมีแนวโน้มที่จะขอลดขนาดพืน้ ที่
เช่าหรือขอลดค่าเช่าชั่วคราว
คอลลิเออร์ ประเทศไทยคาดว่าอัตราการช่าจะลดลงในอนาคตเช่นกัน
เนื่องจากบริษัทต่างๆ ดําเนินมาตรการลดต้นทุนและลดขนาดพืน้ ที่สาํ นักงาน
อุปทานใหม่จะยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามาใหม่อีกหลายโครงการใน
ระยะเวลา 3 ปี ขา้ งหน้า

อาคารนีค้ าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 อีกแห่งหนึ่งคือ
'คิงบริดจ์ทาวเวอร์' พัฒนาโดย บริษัท สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด ซึง่
เป็ นอาคารสํานักงานสัญลักษณ์แห่งใหม่บนถนนพระราม 3 ซึง่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 บจก. เอไอเอ (ไทยแลนด์) เปิ ดตัวอาคารสํานักงาน
เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ พร้อมพืน้ ที่คา้ ปลีก 5 ชัน้ บนถนนบางนาตราด รวม
พืน้ ที่สาํ นักงานให้เช่าทัง้ หมด 60,000 ตร.ม. อาคารสํานักงานแห่งนีค้ าดว่า
จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 สุดท้ายนีค้ ือ '101 True Digital
Park' ซึง่ เป็ นโครงการมิกซ์ยสู 26 ชัน้ ที่เชื่อมต่อกับทางเชื่อมลอยฟ้า โดย
โครงการประกอบด้วย โรงแรม ร้านค้าปลีก และสํานักงาน โดยมีพืน้ ที่
สํานักงานให้เช่าทัง้ หมด 45,000 ตร.ม.
โดยอุปทานของอาคารสํานักงานทัง้ หมดในกรุ งเทพมหานครในอนาคต
ประมาณร้อยละ 45.300 ตัง้ อยู่ในเมืองชัน้ นอกของกรุ งเทพฯ อย่างไรก็ตาม
ร้อยละ 58.000 ของพืน้ ที่สาํ นักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตัง้ อยู่ในพืน้ ที่
ศูนย์กลางธุรกิจ เช่น พระราม 4 สุขมุ วิท สีลม หรือสาทร เป็ นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ
ในขณะที่ คอลลิเออร์ ประเทศไทย คาดว่าอัตราการเช่าโดยรวมจะยังคง
ลดลงเนื่องจากมีอปุ ทานเข้ามาใหม่ในอนาคตอีกเป็ นจํานวนมาก แต่อปุ ทาน
ใหม่นีม้ ีแนวโน้มที่จะดึงดูดผูเ้ ช่าเนื่องจากทําเลที่ตงั้ และคุณภาพที่สงู ขึน้

อัตราการเช่าในกรุ งเทพมหานคร ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ. 2564

ราคาค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสํานักงานเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ย้อนหลัง ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย

Q4 2564

Q3 2564

Q2 2564

Q1 2564

Q4 2563

Q3 2563

Q2 2563

Q1 2563

Q4 2562

รอบเมืองฝั่ง
ตะวันออก

ศูนย์กลางธุรกิจ

79.0%

Q3 2562

93.1%
87.4%

Q2 2562

94.2%
92.0%

บาท / ตารางเมตร
1,140.0
1,120.0
1,100.0
1,080.0
1,060.0
1,040.0
1,020.0
1,000.0
Q1 2562

92.0%

กรุ งเทพมหานคร

88.4%

93.3%

เกรดบี

รอบเมืองฝั่งเหนือ

เกรดเอ

2565F

ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ผูพ้ ฒ
ั นารายใหญ่ เช่น บริษัท สิงห์ เอสเตท
จํากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาตลาดอาคารสํานักงานอย่างต่อเนื่อง
อาคาร The S Oasis อาคารสํานักงานเกรดเอ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์รูปแบบ
ใหม่ ด้วยพืน้ ที่เช่ารวม 54,000 ตร.ม.

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์
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ผู้เขียนหลัก

วารัส เดชกิจวิกรม

ผูจ้ ดั การอาวุโส | ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893

waras.dechgitvigrom@colliers.com

ผู้ตรวจสอบ

ภัทรชัย ทวีวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683

phattarachai.taweewong@colliers.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ
มาณิตา สันติกาญจน์

ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายอาคารสํานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 93 936 3955
manita.santikarn@colliers.com

ไทสัน เจมส์ คามิน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ | ประเทศไทย
(+66) 81 373 3916
tysen.kamin@colliers.com
ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส | ฝ่ ายที่ปรึกษาด้านการประเมินราคา | ประเทศไทย
(+66) 96 154 6397

tatchada.Supakornpichan@colliers.com
สรวิชญ์ สิริวัฒนพรชัย

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายพืน้ ที่อตุ สาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 83 077 6445

sorravich.siriwattanapornchai@colliers.com

About Colliers International
Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and investment
management company. With operations in 66 countries, our more than 15,000 enterprising
professionals work collaboratively to provide expert advice to real estate occupiers, owners and
investors. For more than 25 years, our experienced leadership with significant insider ownership has
delivered compound annual investment returns of almost 20% for shareholders. With annualized
revenues of $3.3 billion ($3.6 billion including affiliates) and $45 billion of assets under management,
we maximize the potential of property and accelerate the success of our clients and our people.
Learn more at corporate.colliers.com, Twitter or LinkedIn
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