คอลลิ เ ออร์ ส รายไตรมาส

อาคารสานั ก งาน|กรุ ง เทพมหานคร|ไตรมาสที่ 3 ปี พ .ศ.2563|ตุ ล าคม พ.ศ. 2563

ผู้เช่ามีการเจรจาต่อรองเพื่อปรับลดพื้นที่เช่า
ภัทรชัย ทวีวงศ์
ฝ่ายวิจัย | รองผู้อานวยการ | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683

ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563

phattarachai.taweewong@colliers.com

บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ
วารัส เดชกิจวิกรม
ฝ่ายวิจัย | ผู้จัดการ| ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893

waras.dechgitvigrom@colliers.com

“อุปทานใหม่ยงั คงเข้ าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่ วงไตรมาส
ที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลให้ ณ สิ น้ ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2563
จ านวนพื น้ ที่ ส านั ก งานในกรุ ง เทพฯปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น
9.036 ล้ านตารางเมตร จากการเปิ ดตัวโครงการอาคาร
สานักงาน 4 โครงการ มีพื ้นที่รวมทั ้งหมด 61,441 ตาราง
เมตร และคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี จะมี
พื น้ ที่ อ าคารส านัก งานก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ และเปิ ดตัว อี ก
ประมาณ 96,810 ตารางเมตร
ขณะที่ อัตราการค่าและราคาเสนอเช่ามีแนวโน้ มปรั บ ตัว
ลดลงในทุกระดับและทุกพื ้นที่ เนื่องจากผู้เช่า หลายรายมี
แนวโน้ มขอคืนพื ้นที่หรื อขอปรับลดพื ้นที่เช่า ลงเพื่อต้ องการ
ประหยัด ต้ น ทุน ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขณะที่ อุป สงค์ ใหม่
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพี ย งแค่ ก ารย้ า ยอาคารส านัก งานใหม่ ใน
ราคาที่ถกู ลง เพื่อเป็ นการประหยัดต้ นทุน เนื่องจากมองว่า
ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอยูใ่ นภาวะชะลอตัว
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ผู้ป ระกอบการหลายรายยัง คงมองว่ า
ตลาดอาคารสานักงานยังสามารถรักษาระดับอัตรากาไร
ของธุรกิ จนี อ้ ยู่ในระดับที่ น่ าพอใจ และเป็ นธุร กิ จที่ ถื อว่ า
ได้ รับผลกระทบค่อนข้ างน้ อยจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่ นๆ ซึ่งส่งผล
ให้ ความต้ องการซื ้อขายอาคารสานักงานยังคงเป็ นที่ สนใจ
ของนักลงทุน ซึ่งคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของ
ปี อาจมีการปิ ดดีลการขายอาคารสานักงานบางโครงการ”

อุปสงค์

ผู้เช่าหลายรายมีแนวโน้มขอคืนพื้นที่หรือขอปรับลดพื้นที่เช่าลงเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ ขณะที่อุปสงค์ใหม่ส่วนใหญ่
เป็นการย้ายอาคารสานักงานใหม่ในราคาที่ถูกลง ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน เนื่องจากมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคง
อยูใ่ นภาวะชะลอตัว

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จานวนพื้นที่สานักงานในกรุงเทพฯปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 9.036 ล้านตารางเมตร จากการเปิด
ตัวโครงการอาคารสานักงาน 4 โครงการ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 61,441 ตารางเมตร ซึ่งบางอาคารเป็นการซื้ออาคารสานักงานเก่าแล้ว
อุปทาน นามาปรับปรุงพื้นที่ภายในและรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เช่าที่เปลี่ยนแปลงไป

อัตราการเช่า

ค่าเช่า

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 พื้นที่สานักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานครถูกใช้ไปแล้วกว่า 8.535 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าโดยรวม
อยู่ที่ 94.5% ปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทุกพื้นที่โดยพบว่าราคาเสนอเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท
จากเดิมที่ 1,114 หรือประมาณ 0.35%
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พื้นที่สานักงานในกรุงเทพฯยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
9.036 ล้านตารางเมตร จากการเปิดตัวโครงการอาคารสานักงาน 4 โครงการ ได้แก่ สาทร ไพร์ม
ตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ นครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสานักงานใหม่ที่เปิดตัว
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาโดยบริษัท สาทร ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทร่วมทุน
ไทย-ฮ่องกงระหว่าง อาร์ช แคปปิตอลและนารายณ์ กรุ๊ป เป็นการซื้ออาคารสานักงานเก่าแล้ว
นามาปรับปรุงพื้น ที่ภายในและรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เช่าที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า อุปทานอาคารสานักงานส่วนใหญ่กว่า 45%
จะยังคงอยู่ใ นย่า นศูน ย์กลางธุรกิจ อย่างไรก็ต ามยังพบว่ า พื้น ที่ สานั กงานที่อยู่ระหว่ างการ
ก่อสร้า งมากกว่า 58% ยังคงตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุ รกิจซึ่งเป็นพื้น ที่ห ายากที่ มีราคาที่ดิ น
ค่อนข้างสูงสาหรับการพัฒนา เช่น ถนนพระราม 4 สุขุมวิท สีลม หรือ สาทร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
มีอาคารส านักงานอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ สุขุมวิ ท ฮิล ส์ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต
แบงคอก และโครงการ หมอชิตคอมเพล็กซ์ ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดการณ์ว่า โครงการเหล่านี้จะเริ่มดาเนินการก่อสร้างในไม่ช้า
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เกรดเอ

อัตราการเช่า (%)

รอบเมืองฝั่งเหนือ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 พื้นที่สานักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานครถูกใช้ไปแล้วกว่า
8.535 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าโดยรวมในไตรมาส 3 อยู่ที่ 94.5% ปรับตัวลดลงประมาณ
0.2% จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้าพื้นที่สุขุมวิทยังคงมีอัตราการเช่าสูงสุดในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจที่ 96.1% ในไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 ซึ่งแม้ว่าจะตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่พื้นที่รอบ
เมืองฝั่งทิศเหนือมีอัตราการเช่าสูงสุดในพื้นที่ย่านนอกศูนย์กลางธุรกิจที่ 97.8% ในขณะที่ความ
ต้องการใช้พื้น ที่ส านั กงานในช่ว งที่ ผ่านปรับ ตัว ดี ขึ้น จากในช่ว งไตรมาสก่อนหน้า ที่ค่ อนข้า ง
หยุดชะงักจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลให้
ธุรกิจและเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้เช่าที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส ดั ง กล่ า วบางรายมี ก ารยื่ น ขอลดค่ า เช่ า ชั่ ว คราว
โดยเฉพาะ แต่ใ นช่ว งไตรมาสที่ ผ่า นมา อุป สงค์ใ หม่จากบางบริษัทที่ ต้ องการย้า ยพื้น ที่แ ละ
ปรับปรุงพื้นที่เช่าให้ทันสมัย อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปทานที่มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

อัตราการเช่าในกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2563

รอบเมืองฝั่งตะวันออก

อุปทานใหม่เข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2563

ศูนย์กลางธุรกิจ

คอลลิ
เ ออร์QUARTERLY
ส รายไตรมาส
COLLIERS

ค่าเช่ามีแนวโน้ มปรับตัวลดลงในทุกพื ้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของ ปี พ.ศ. 2563 โดยพบว่าราคาเสนอ
เช่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในทุกระดับและพื ้นที่ของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครปรับ ตัวลดลง
ประมาณ 0.23% มาอยูท่ ี่ประมาณ 743 บาทต่อตารางเมตร จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้ า ซึ่งพบว่า
ในพื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทจากเดิมที่ 1,114 หรื อประมาณ
0.35% แต่อย่างไรก็ ตาม คอลลิเออร์ ส อิน เตอร์ เนชั่น แนล ประเทศไทย มองว่า จะเป็ นเพียงแค่
ชัว่ ระยะเวลาสันๆ
้ เท่านัน้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา พบว่าหลายอาคารสานักงานมี การปรับลดค่า
เช่าลงเล็กน้ อย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือผู้เช่าในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด และพบว่าหลายอาคาร
สานักงานปรับลดราคาเสนอเช่าลง เพื่อต้ องการดึงดูดความสนใจผู้เช่าเข้ ามา และพบว่ าค่าเช่า
สุดท้ ายในบางอาคารสานักงานที่อตั ราการเช่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ างต่าอาจจะลดลงมากกว่า
10% หรือขึ ้นอยูก่ บั การเจรจาและขนาดของพื ้นที่
พื ้นที่สานักงานในเขตลุมพินียังคงเป็ นพื ้นที่ที่มีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุ ดอยู่ที่ 1,095 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ในขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ยของพืน้ ที่สานักงานเกรดเอ ในกรุ งเทพฯอยู่ที่ ประมาณ 900 1,600 บาทต่อตารางเมตร
อุปทานของการสร้ างใหม่ยงั คงสูงพอสมควร การพัฒนาส่วนใหญ่ยงั ไม่ลา่ ช้ าเนื่องจากโดยทัว่ ไปแล้ ว
งานก่อสร้ างจะดาเนิน ต่อไปได้ อย่างไม่หยุดชะงักในปี พ.ศ. 2563 ตัวอย่า งหลักของอาคารที่เรา
คาดว่าจะมีโครงการให้ เช่าล่วงหน้ าต่อไปในครึ่งปี หลังนัน้ ได้ แก่ อาคารวานิสสา (22,000 ตร.ม.),
อาคารปาร์ คสีลม ( 21,000 ตร.ม. ) และอาคารสยามสเคป (13,000 ตร.ม.) ซึ่งทังหมดนั
้
น้ ตังอยู
้ ่ใน
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 อุปทานในอนาคตปี พ.ศ.
2564 ได้ แก่ อาคารโครโนส ทาวเวอร์ (22,481 ตร.ม.) โครงการโอเนสทาวเวอร์ (46,000 ตร.ม.) และ
140 ไวร์ เลส (25,784 ตร.ม.)
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ราคาค่าเช่าย้ อนหลัง ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565F
ตารางเมตร
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร คอลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์
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บาท/ตารางเมตร/เดือน

Q1 2562

คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย มองว่า แรงกดดันจากค่าเช่าจะยังคงอยู่ในระยะสันใน
้
ขณะที่ธุรกิจมุง่ เน้ นไปที่การลดต้ นทุนการดาเนินงาน อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
ดีขึ ้นและการเดินทางจากนักลงทุนประเทศต่างๆ เปิ ดกว้ างขึน้ อีกครัง้ อาจเป็ นปั จจั ยบวกที่สาคัญที่
จะกระตุ้นให้ นักลงทุนต่างชาติ สนใจเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลดี ต่อตลาด
อาคารสานักงานรวมถึงธุรกิจในประเทศไทยให้ กลับมาคึกคักมากขึ ้นในอนาคต
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ผู้เขียนหลัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

วารัส เดชกิจวิกรม

ผู้จัดการ | ฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893
waras.dechgitvigrom@colliers.com

ผู้ตรวจสอบ
ภัทรชัย ทวีวงศ์

รองผู้อานวยการ | ฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683
phattarachai.taweewong@colliers.com

กัญรดา จิรารัตนกร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ | ฝ่ายอาคารสานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 64 469 8262
kanrada.jirarattanakorn@colliers.com
บานาบี้ สเวนสัน
ผู้อานวยการอาวุโส | ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 62 445 0040
barny.swainson@colliers.com

หทัยรัตน์ อยู่รอด
ผู้จัดการอาวุโส | ฝ่ายอาคารสานักงาน | ประเทศไทย
(+66) 89 919 1923
hathairat.yoorod@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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