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“ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 อุปทานพื้นที่สํานักงานใน
กรุงเทพฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่ 9.098
ลานตารางเมตร จากการเปดตัวโครงการอาคารสํานักงาน
ใหม 1 โครงการ คือ อาคารสํานักงานใหญของบริษัทกรุงเทพ
ประกั นชี วิ ตพื้ นที่ เ ช า รวม 20,000 ตารางเมตร และพบว า
ในชวงไตรมาสแรกของปท่ีผานมามีอาคารสํานักงานเกรดเอ
เป ด บริ ก ารใหม อี ก 1 โครงการแต ตั้ ง อยู น อกเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร คือ โครงการดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร ดวย
พื้ นที่ เ ช า รวม 24,023 ตารางเมตรตั้ ง อยู บ นถนนเทพรั ต น
กม.7
ขณะที่อัตราการเชากลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากความ
ตองการใช พื้นที่สํานักงานของกลุม ธุรกิจอีคอมเมิรซ ความ
ต องการใช พื้ นที่ เ องของผู พั ฒนา สถาบั น การเงิ น บริ ษั ท ผู
ใหบริการสํารองหองพักออนไลน และธุรกิจคาสงและคาปลีก
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง คอลลิ เ ออร ส
ประเทศไทย พบวาในชวงไตรมาสแรกของปที่ผานมา ผูเชา
บา งร า ย ยั ง มี ค วา ม ต อ ง กา ร ต อ สั ญ ญ าเ ช า พื้ นที่ แ ต
ขณะเดียวกันมีความตองการขอปรับลดขนาดพื้นที่เชาลงจาก
เดิม ขณะที่ผูเชารายใหญที่มีการใชพื้นที่ขนาดใหญในแตละ
อาคารสํานักงานมีอํานาจการเจรจาตอรองที่สูงขึ้นเพื่อที่จะ
ไดรับเงื่อนไขที่ดีขึ้นจากเจาของอาคาร”

อุปทาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 อุปทานพื้นที่สํานักงานในกรุงเทพฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่ 9.098 ลานตารางเมตร หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
0.2 จากในชวงไตรมาสกอนหนา จากการเปดตัวโครงการอาคารสํานักงานใหมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสํานักงานใหญแหงใหมของ
กรุงเทพประกันชีวิต บนถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เชารวมทั้งหมด 20,000 ตารางเมตร

อุปสงค

อุปสงคพื้นที่สํานักงานใหมในพื้นที่กรุงเทพฯ รายไตรมาสนั้นลดลงในไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการลดจํานวนพื้นที่เชาลงของธุรกิจบางประเภท
อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 นั้นมีอุปสงคมาจากสํารักงานใหญของบริษัทกรุงเทพประกันภัย ซึ่งมีพื้นที่เชา 20,000 ตร.ม. จากการใชเองของผูพัฒนา
เพิ่มความตองการใหอยูที่ประมาณ 32,000 ตร.ม. รวมถึงอุปสงคจากอีคอมเมิรซ สถาบันการเงิน บริษัทผูใหบริการจองหองพักออนไลนและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

คาเชา

ราคาเสนอเชาเฉลี่ยโดยภาพรวมในทุกระดับและพื้นที่ของอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 มาอยูที่ 745 บาทตอตารางเมตร
จากในชวงไตรมาสกอนหนา ซึ่งพบวาราคาเสนอเชาอาคารสํานักงานเกรดเอในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจปรับตัวลดลงมาอยูที่ประมาณ 1,103 บาท จากเดิมที่
1,108 บาทหรือปรับตัวลดลงรอยละ 0.5

อัตราการเชา
ที่มา : คอลลิเออรส ประเทศไทย

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 พื้นที่สํานักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานครถูกใชไปแลวกวา 8.536 ลานตารางเมตร สงผลใหอัตราการเชาโดยรวมปรับตัวมา
อยูที่รอยละ 93.8 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 จากในชวงไตรมาสกอนหนา

กรุ ง เทพมหานคร| ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2564| เมษายน พ.ศ. 2564

ราคาเสนอเช า เฉลี่ ย โดยภาพรวมในทุ ก ระดั บ และพื้ น ที่ ข องอาคารสํ า นั ก งานใน
กรุ งเทพมหานครปรับ ตั วเพิ่ม ขึ้นร อยละ 0.4 มาอยูที่ 745 บาทต อตารางเมตรจาก
ในชวงไตรมาสกอนหนา แสดงใหเห็นวาผูเชาใหเชายังคงไมไดลดราคาเสนอเชาลงอยาง
ชัดเจน ซึ่งพบวาราคาเสนอเชาอาคารสํานักงานเกรดเอในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจปรับตัว
ลดลงมาอยูที่ประมาณ 1,103 บาทจากเดิมที่ 1,108 บาท หรือปรับตัวลดลงรอยละ 0.5
จากในชวงไตรมาสกอนหนา สําหรับราคาเสนอเชาในพื้นที่รอบใจกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กนอยเนื่องจากผูเชาบางสวนที่เคยเชาพื้นที่สํานักงานในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจเริ่มมอง
หาพื้นที่สํานักงานรอบใจกลางเมือง ทั้งในสวนรอบเมืองฝงเหนือ รอบเมืองฝงตะวันออก
และรอบเมืองฝงตะวันตก เปนตน เนื่องจากผูเชาบางสวนตองการลดตนทุนในสวนของ
การเชาพื้นที่สํานักงาน และมองหาพื้นที่สํานักงานที่มีคาเชาที่ถูกลง แตยังคงเลือกทําเล
ที่ยังสามารถเดินทางเขาสูพื้นที่ใจกลางเมืองไดอยางสะดวกรวดเร็ว
พื้นที่สํานักงานในเขตลุมพินียังคงเปนพื้นที่ที่มีอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 1,090 บาท
ต อ ตารางเมตรต อ เดื อ น ในขณะที่ ค า เช า เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ สํ า นั ก งานเกรดเอ ใน
กรุงเทพมหานครอยูที่ประมาณ 900 - 1,600 บาทตอตารางเมตร
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คอลลิเออรส ประเทศไทย พบวาในชวงไตรมาสแรกของปที่ผานมา ผูเชาบางรายยังมี
ความตองการตอสัญญาเชาพื้นที่แตขณะเดียวกันก็มีความตองการขอปรับลดขนาด
พื้นที่เชาลงจากเดิม สําหรับลูกคาที่ตองการขอตอสัญญาเชาในพื้นที่เชาเดิม ผูใหเชา
จะมีขอปรับคาเชาเหลือเพียงแคเฉลี่ยรอยละ 3.0 ตอปจากปกติรอยละ 3.0-5.0 และ
สําหรับลูกคาบางรายไมมีการปรับขึ้นราคาหรือคงอัตราคาเชาเฉลี่ยเทากับสัญญาป
ลาสุดไว เนื่องจากผูใหเชาตองการรักษาผูเชาไว นอกจากนี้เราพบวามีผูเชาจํานวน
มากเริ่มใหความสํา คัญกับ การควบคุ มคา ใชจ ายและการลดความเสี่ยง ซึ่ง ปจจั ย
สําคัญในการเรื่องของการพิจารณาการเชา พื้นที่สํานั กงานบริ ษัทหลายแหงทั้งใน
ประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟก คาดการณวาแนวโนมการทํางานจะเปลี่ยนไป โดย
มีการผสมผสานการทํางานนอกพื้นที่สํา นักงานมากขึ้น สงผลใหฟงกชั่นของพื้นที่
สํานักงานในอนาคตจะเปลี่ยนจากพื้นที่แบบดั้งเดิมไปสูพื้นที่ที่สงเสริมการทํางาน
รวมกันและมีความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการขององคกรและ
สั ง คมของพนั ก งาน การใช สํ า นั ก งานจะเปลี่ ย นไปสู ก ารมี ส ถานที่ ทํ า งานแบบ
ผสมผสานเนื่องจากบริษัทตางวางแผนที่จะใชพื้นที่สํานักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอธุรกิจและบุคลากร

เกรดเอ

เกรดบี

96.8%

95.2%

94.0%
91.9%

92.0%

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส ประเทศไทย

กรุงเทพประกันภัย สํานักงานใหญ

94.8%

94.3%
91.2%

กรุงเทพมหานคร

และพบวาในชวงไตรมาสแรกของปที่ผานมามีอาคารสํานักงาน 3 โครงการ พื้นที่เชา
รวมประมาณ 105,000 ตารางเมตร เลื่อนการเปดตัวออกไปจากในชวงไตรมาสแรก
ของป สํ าหรับ ในป พ.ศ. 2564 คอลลิเ ออรส ประเทศไทย คาดการณ วา จะมีพื้ นที่
อาคารสํานักงานกอสรางแลวเสร็จและเปดตัวอีกประมาณ 485,865 ตารางเมตร
และในป พ.ศ. 2565 อีกประมาณ 534,068 ตารางเมตร โดยพบวามีพื้นที่สํานักงานที่
อยูระหวางการกอสรางซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จระหวางปพ.ศ. 2564 - 2568 ประมาณ
ร อ ยละ 58.0 ของอาคารสํ า นั ก งานที่ อยู ร ะหว า งการก อ สร า งทั้ ง หมดอยู ใ นย า น
ศูนยกลางธุรกิจและรอยละ 82.0 เปนพื้นที่สํานักงานเกรดเอ

รอบเมืองฝงเหนือ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 อุปทานพื้ นที่สํานักงานในกรุง เทพฯ ยัง คงปรับตั ว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่ 9.098 ลานตารางเมตร หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2
จากในชวง ไตรมาสกอนหนา จากการเปดตัวโครงการอาคารสํานักงานใหมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสํานัก งานใหญแหงใหมของกรุงเทพ
ประกันชีวิต บนถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เชารวมทั้งหมด 20,000 ตารางเมตร และ
พบวาในชวงไตรมาสแรกของปที่ผานมา มีอาคารสํานักงานเกรดเอเปดบริการใหมอีก 1
โครงการ แตตั้งอยูนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ โครงการ ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร
อาคารสํานักงานแหงใหม สูง 25 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยกวา 52,000 ตารางเมตรและพื้นที่
เชารวมทั้งหมด 24,023 ตารางเมตร ตั้งอยูบนถนนเทพรัตน กม.7

อัตราการเชาในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้น ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2564

รอบเมืองฝงตะวันออก

อัตราการเชากลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ศูนยกลางธุรกิจ

คอลลิ เ ออร ส ประเทศไทย
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เกรดเอ

1,103

เกรดบี

1,000
761

985
623

ศูนย์กลางธุรกิจ

รอบเมืองฝั่ งตะวันออก

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส ประเทศไทย

ราคาคาเชายอนหลัง ไตรมาส 1 ปพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565F

Q4 2564

Q3 2564

Q2 2564

Q1 2564

Q4 2563

Q3 2563

Q2 2563

1,140.0
1,120.0
1,100.0
1,080.0
1,060.0
1,040.0
1,020.0
1,000.0

2565F

บาท/ตารางเมตร

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ
3

597

รอบเมืองฝั่ งเหนือ

Q1 2563

คอลลิ เ ออร ส ประเทศไทย พบว า จากอุ ป ทานพื้ น ที่ สํ า นั ก งานทั้ ง หมดในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ ตั้งอยูในพื้นที่รอบใจกลางเมือง มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.3 อยางไรก็
ตามพบวาพื้นที่สํานักงานที่อยูระหวางการกอสรางและเปดบริการในอนาคตมากรอย
ละ 58.0 ตั้งอยูในยานศูนยกลางธุรกิจซึ่งเปนพื้นที่ที่มีราคาที่ดินคอนขางสูงและหา
ที่ดินสํา หรั บการนํามาพั ฒนาอาคารสํ านั กงานคอนขา งยาก เชน ถนนพระราม 4
สุขุมวิท สีลม หรือ สาทร เปนตน

บาท/ตารางเมตร/เดือน

Q1 2562

ความตองการใชพื้นที่สํานักงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชวงที่ผานมายังคงมีอยาง
ตอเนื่อง ถึงแมวาจะปรับตัวลดลงจากในชวงไตรมาสกอนหนา เนื่องจากผูเชาบางสวน
ไดรับผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร
ระบาดของไวรั ส โควิ ด-19 สํ า หรั บ ผู เ ช า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส
ดังกลาวยังคงมีแนวโนมในการขอปรับลดขนาดพื้นที่เชาหรือยื่นขอลดคาเชาชั่วคราว ใน
ขณะเดี ยวกั นพบว า บางธุร กิ จ เช น อี คอมเมิร ซ โลจิ สติ กส และเทคโนโลยี ยั ง คงทํ า
รายไดมากขึ้นจนขยายกิจการและขอเชาพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตในชวงไตร
มาสที่ผานมา อุปสงคใหมสวนใหญยังคงอยูในกลุมธุรกิจอีคอมเมิรซ ความตองการใช
พื้นที่เองของผูพัฒนา สถาบันการเงิน บริ ษัทผูใหบริก ารสํารองหองพักออนไลน และ
ธุรกิจคาสงและคาปลีกผลิตภัณฑหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส และพบวาหลายบริษัทมี
ความตองการยายพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่เชาใหทันสมัย โดยสวนใหญเนนการลดขนาด
ลงหรือบางรายมีความประสงคท่ีจะยายอาคารสํานักงานใหมในราคาที่ถูกลงในพื้นที่
ใกลเคียงเพื่อเปนการประหยัดตนทุน เนื่องจากมองวา ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอยูใน
ภาวะชะลอตัว

ในชวงไตรมาสแรกของปที่ผานมา มีอาคารสํานักงาน 2 โครงการ คือ อาคารเจแอล
เค เปนอาคารสํานักงานใหเชาเกรดเอ สูง 31 ชั้น ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท พื้นที่เชารวม
ทั้งหมดประมาณ 30,957 ตารางเมตร และโครงการ เท็นธ อเวนิว สุขุมวิท 10 ไดรับ
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดการณวาโครงการ
เหลานี้จะเริ่มดําเนินการกอสรางในไมชา นอกจากนี้พบวาในชวงไตรมาสแรกของปที่
ผา นมา นั ก พั ฒนาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ร ายใหญ ใ นตลาดยั ง คงให ความสนใจพั ฒนา
อาคารสํานักงานในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจอยางตอเนื่อง เชน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร
ตี้ มีแผนพัฒนาโครงการอาคารสํานักงานเกรดเอติดสถานีบีทีเอสสนามเปา ซึ่งจะ
เปนโครงการอาคารสํานักงานที่นาสนใจอีกหนึ่งโครงการบนทําเลยานนี้ในอนาคต
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2564 พื้นที่สํานักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานครถูกใชไปแลว
กวา 8.536 ลานตารางเมตร สงผลใหอัตราการเชาโดยรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปรับตัว
มา อยูที่รอยละ 93.8 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 จากในชวงไตรมาสกอนหนา พื้นที่สุขุมวิทยังคง
เปนพื้นที่ที่มีอัตราการเชาสูงสุดในยานศูนยกลางธุรกิจที่รอยละ 94.5 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
ปพ.ศ. 2564 ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากในชวงไตรมาสกอนหนา ขณะที่พื้นที่รอบเมืองฝง
ทิศเหนือมีอัตราการเชาสูงสุดในพื้นที่นอกเขตศูนยกลางธุรกิจที่รอยละ 95.3

ราคาเสนอเชาเฉลี่ยจําแนกตามพื้นที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2564

Q3 2562

ราคาเสนอเชาเฉลี่ยในพื้นทีร่ อบใจกลางเมืองยังคงทรงตัว

Q2 2562

คอลลิ เ ออร ส ประเทศไทย

ผูเขียนหลัก

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ

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

กัญรดา จิรารัตนกร

วารัส เดชกิจวิกรม

ผูตรวจสอบ
ภัทรชัย ทวีวงศ

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

ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ

ผูชวยผูอํานวยการ | ฝายอาคารสํานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 64 469 8262
kanrada.jirarattanakorn@colliers.com

ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาด้ านการประเมินราคา | ประเทศไทย
(+66) 96 154 6397
tatchada.Supakornpichan@colliers.com

บานาบี้ สเวนสัน

ไทสัน เจมส คามิน

ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 62 445 0040
barny.swainson@colliers.com

ผูอํานวยการ | ฝายที่ปรึกษาโครงการ | ประเทศไทย
(+66) 81 373 3916
tysen.kamin@colliers.com

หทัยรัตน อยูรอด

สรวิชญ สิริวัฒนพรชัย

ผูจัดการอาวุโส | ฝายอาคารสํานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 89 919 1923
hathairat.yoorod@colliers.com

ผูชวยผูอํานวยการ | ฝายพื้นที่อุตสาหกรรม | ประเทศไทย
(+66) 83 077 6445
sorravich.Siriwattanapornchai@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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