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ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ
สรุปแนวโน้มธุรกิจ
ISIC : 61681041 ธุรกิจอำคำรสำนักงำนเพื่อกำรขำยและให้เช่ำพื้นที่
ธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ ในระยะ 1 ปี ข้ำงหน้ำมี
แนวโน้ม “Neutral (-)” จำกผลกระทบของกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั ส
โควิด-19 ระลอกสำมนับตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 ที่ขยำยตัวเป็ นวงกว้ำง
และทวีค วำมรุ นแรงอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ เ กิ ดมำตรกำรควบคุ มกำรแพร่
ระบำดที่ เ ข้มงวดขึ้ นทั้งกำรล็อกดำวน์ จงั หวัดที่ เ ป็ นพื้นที่ เ สี่ ยงสู ง อำทิ
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เป็ นต้น รวมไปถึงกำรปิ ดแคมป์ คนงำนก่อสร้ ำง
ในขณะที่มำตรกำรช่วยเหลื อจำกภำครัฐที่ออกมำช่วยเหลือภำคเอกชนยัง
ไม่เพียงพอและทัว่ ถึง
จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว คำดว่ำรำยได้ของผูป้ ระกอบกำรในหลำย
ธุ รกิ จมีแนวโน้มปรับลดลงค่อนข้ำงมำก โดยบำงส่ วนมีควำมเสี่ ยงที่จะ
เลิกกิจกำรเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนใน
อนำคตมีทิศทำงเปลี่ยนไปจำกเดิม เนื่ องด้วยผูเ้ ช่ำพยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยลง
โดยกำรหำพื้น ที่ อำคำรส ำนักงำนใหม่ ที่มีค่ ำเช่ ำต่ ำกว่ำเดิ มเพื่ อ ประคับ
ประคองธุรกิจท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและวิกฤติโควิดที่
ยืดเยื้อ นอกจำกนี้ หลำยบริ ษทั เริ่ มออกนโยบำยให้พนักงำนทำงำนที่บำ้ น
(Work From Home) มำกขึ้ น รวมไปถึ ง ปรั บ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำนให้ อ ยู่ใ น
รู ปแบบ Co-working space กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกลำยเป็ นจุดเปลี่ยน
สำคัญที่จะส่งผลต่อตลำดอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในระยะต่อไป
ภาพรวมธุรกิจ
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่ระลอก
แรกในปี 2563 จนยืดเยื้อมำถึงระลอกล่ำสุ ดในปั จจุบนั และสภำวะเศรษฐกิ จ
ที่ชะลอตัว รวมไปถึ งสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศ ส่ งผลกดดันต่อ
ภำพรวมธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ เป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกผู้
เช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนจำนวนมำกเริ่ มทบทวนแผนต่อสัญญำเช่ ำพื้นที่ของ
ตนเองมำกขึ้น โดยกลุ่มผูเ้ ช่ำอำคำรสำนักงำนเกรด B เห็นสัญญำณชัดเจนใน
เรื่ องของกำรต่อสัญญำและกำรขอลดพื้ นที่ เช่ ำ รวมไปถึ งกำรขอคื น พื้ น ที่
เนื่ องจำกกลุ่มผูเ้ ช่ ำอำคำรเกรด B ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่ ได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องจำกกำรแพร่ ระบำดมำโดยตลอด และเป็ นบริ ษทั ขนำดเล็กที่มีรำยได้
ไม่มำกนัก หรื อพึ่งพำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเป็ นหลัก
ทั้ง นี้ ยัง คงเห็ น ควำมต้อ งกำรเช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำรส ำนัก งำนเกรด A
เนื่ องมำจำกกลุ่มผูเ้ ช่ำหลักคือกลุ่มบริ ษทั ต่ำงชำติ รวมไปถึงกลุ่มบริ ษทั ไทย
ขนำดใหญ่ซ่ ึงมีรำยได้สูงกว่ำกลุ่มผูเ้ ช่ำอำคำรเกรด B มำก อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม
ผูเ้ ช่ำดังกล่ำวก็ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เช่นเดียวกับกลุ่มผูเ้ ช่ำอำคำรเกรด B ส่ งผลให้ควำมต้องกำรพื้ นที่
อำคำรเกรด A ไม่ได้เพิ่มขึ้นมำกนัก

สถานการณ์ด้านอุปทาน
พื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ ปี 2563 มีท้ งั สิ้ น 9.23 ล้ำน
ตร.ม. เพิ่ มขึ้ น 2.9% จำกปี ก่ อน ซึ่ งมำจำกกำรเพิ่ มขึ้ น ของอุ ป ทำนในเขต
Non-CBD เป็ นส ำคัญ ทั้ง นี้ เมื่ อ พิ จ ำรณำอุ ป ทำนของแต่ ล ะพื้ น ที่ พบว่ ำ
อุปทำนในเขต CBD เพิ่มขึ้น 0.9% โดยเป็ นกำรเพิ่มขึ้นของอำคำรสำนักงำน
ให้ เ ช่ ำ เกรด A ได้แ ก่ Spring Tower และ The Parq ซึ่ งทั้ง สองอำคำรเป็ น
โครงกำรประเภทมิกซ์ยูส สำหรับอุปทำนในเขต Non-CBD เพิ่มขึ้ น 4.9%
แบ่งเป็ น กำรเพิ่มขึ้นของอำคำรสำนักงำนให้เช่ำเกรด A ที่ 1.5% ได้แก่ Tipco
Tower 2 ขณะที่ อำคำรสำนักงำนให้เช่ ำเกรด B เพิ่มขึ้ น 5.5% โดยมีจำนวน
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 13 อำคำร อำทิ Siri Campus, Viriyapan
Building, Sittipol Head Office และ TRR Office Building เป็ นต้น
สำหรับไตรมำสแรกของปี 2564 อุปทำนพื้นที่อำคำรสำนักงำนให้
เช่ ำในกรุ งเทพฯ เพิ่มขึ้นรำว 3 หมื่น ตร.ม. จำก WHA Tower ซึ่ งเป็ นอำคำร
สำนัก งำนให้เ ช่ ำเกรด A ที่ สร้ ำงเสร็ จ ในเขต Non-CBD ส่ งผลให้ อุป ทำน
พื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำสะสมในช่วงเวลำดังกล่ำวอยูท่ ี่ 9.26 ล้ำน ตร.ม.
ทั้งนี้ สำเหตุหลักที่ ทำให้อุปทำนอำคำรสำนักงำนให้เช่ ำในเขต Non-CBD
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องมำจำกรำคำที่ดิน โดยเฉพำะในเขตบำงนำ-ศรี นคริ นทร์
ที่ ยงั คงไม่ สู งมำกนัก รวมไปถึ งควำมต้องกำรเช่ ำอำคำรสำนักงำนในเขต
Non-CBD ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลำดังกล่ำว
รูปที่ 1 อุปทำนพื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ
ล้ำน ตร.ม.

อุปทำน

เปลี่ยนแปลง (แกนขวำ)
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ตารางที่ 1 อุปทำนพื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ จำแนกตำมโซนที่ต้ งั
พื้นที่ (ล้าน ตร.ม.)
สัดส่วน (%)
%YoY
ปี 2562 ปี 2563 Q1/64 ปี 2563 Q1/64 ปี 2563 Q1/64
โซน CBD
4.47
4.51
4.51 48.9 48.7
0.9 -1.1
- เกรด A
1.46
1.54
1.54 16.7 16.6
5.5
0.0
- เกรด B
3.01
2.97
2.97 33.2 32.1
-1.3 -1.7
โซน Non-CBD
4.50
4.72
4.75 51.1 51.3
4.9
4.7
- เกรด A
0.66
0.67
0.70
7.3
7.6
1.5
2.9
- เกรด B
3.84
4.05
4.05 43.9 43.7
5.5
5.0
รวมทั้งหมด
8.97
9.23
9.26 100.0 100.0
2.9
1.8
ที่มำ: CBRE (Thailand)

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนกำกับดูแลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูว้ เิ ครำะห์: นฤชยำ สำตแฟง
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564

สถานการณ์ด้านอุปสงค์
ผลกระทบจำกควำมยืดเยื้อของสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อ
ไวรั สโควิด -19 ส่ งผลให้ค วำมต้องกำรพื้ นที่ อำคำรส ำนัก งำนให้ เ ช่ ำในปี
2563 ทรงตัวอยู่ในระดับเดี ยวกันกับปี ก่ อนหน้ำโดยอยู่ที่ 8.36 ล้ำน ตร.ม.
และส ำหรั บ ในช่ ว งไตรมำสแรกของปี 2564 ควำมต้อ งกำรพื้ น ที่ อ ำคำร
ส ำนัก งำนให้ เ ช่ ำ ปรั บ ลดลง 0.5%YoY อยู่ที่ 8.34 ล้ำ น ตร.ม. ทั้ง นี้ หำก
พิจำรณำแยกตำมโซนที่ต้ งั และเกรดของอำคำร พบว่ำ ควำมต้องกำรอำคำร
สำนักงำนให้เช่ ำในเขต CBD ลดลงต่อเนื่ องจำกผลของควำมต้องกำรเช่ ำ
อำคำรสำนักงำนเกรด B ที่หดตัวลง ในขณะที่ควำมต้องกำรอำคำรสำนักงำน
ให้ เ ช่ ำ ในเขต Non-CBD ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 0.2%YoY สะท้อ นได้ว่ ำ มี ค วำม
ต้อ งกำรย้ำ ยออกไปเช่ ำ อำคำรส ำนัก งำนในเขต Non-CBD มำกขึ้ น โดย
สำเหตุหลัก มำจำกอัตรำค่ ำเช่ ำที่ ต่ ำกว่ำเขต CBD รวมถึ งเส้นทำงรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนที่ขยำยไปจนถึงบำงพื้นที่ในเขต Non-CBD
รูปที่ 2 อุปสงค์พ้นื ที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ
ล้ำน ตร.ม.

อุปสงค์

เปลี่ยนแปลง (แกนขวำ)

%YoY

ยกเว้นค่ำเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนเกรด A ในเขต CBD ที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น
เนื่ องมำจำกบริ ษทั ต่ำงชำติ และบริ ษทั ไทยขนำดใหญ่ซ่ ึ งถื อเป็ นกลุ่ ม ผูเ้ ช่ ำ
หลักยังคงมีควำมต้องกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนดังกล่ำวต่อไป
เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยพื้นที่ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2564 พบว่ำ ใน
เขต CBD อัตรำกำรเช่ ำพื้ น ที่ อำคำรสำนัก งำนเกรด A ยังคงทรงตัวอยู่ใ น
ระดับเดียวกับปี ก่อนหน้ำ โดยมีค่ำเช่ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยูท่ ี่ 1,135 บำท/ตร.ม.
ในส่ วนของพื้นที่ อำคำรสำนักงำนเกรด B มีอตั รำกำรเช่ ำลดลงอยูท่ ี่ 91.2%
และค่ำเช่ ำยังคงไม่เปลี่ ยนแปลงจำกปี ก่ อนหน้ำ สำหรับในเขต Non-CBD
อัตรำกำรเช่ ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนเกรด A ปรับเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 94.3% โดยค่ำ
เช่ ำยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดี ยวกันกับปี ก่อนหน้ำ ในขณะที่ อตั รำกำรเช่ำ
พื้นที่อำคำรสำนักงำนเกรด B ลดลงอยูท่ ี่ 88.2% โดยค่ำเช่ำปรับลดลงมำกอยู่
ที่ 706 บำท/ตร.ม.
ตารางที่ 3 อัตรำกำรเช่ำและค่ำเช่ำ
ประเภทอาคาร
CBD Grade A

9.00

4.0

8.50

2.5

8.00

1.0

7.50

-0.5

Non-CBD Grade B

7.00

-2.0

รวมทั้งหมด

Q1/2559

Q1/2560

Q1/2561

Q1/2562

Q1/2563

Q1/2564

ที่มำ : CBRE (Thailand)

ตารางที่ 2 อุปสงค์พ้นื ที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ จำแนกตำมโซนที่ต้ งั
พื้นที่ (ล้าน ตร.ม.)
สัดส่วน (%)
%YoY
ปี 2562 ปี 2563 Q1/64 ปี 2563 Q1/64 ปี 2563 Q1/64
โซน CBD
4.16
4.15
4.11
49.6 49.3
-0.2
-1.2
- เกรด A
1.38
1.40
1.40
16.7 16.8
1.4
0.7
- เกรด B
2.78
2.75
2.71
32.9 32.5
-1.1
-2.2
โซน Non-CBD
4.20
4.21
4.23
50.4 50.7
0.2
0.2
- เกรด A
0.63
0.63
0.66
7.5
7.9
0.0
4.8
- เกรด B
3.57
3.58
3.57
42.8 42.8
0.3
-0.6
รวมทั้งหมด
8.36
8.36
8.34 100.0 100.0
0.0
-0.5
ที่มำ: CBRE (Thailand)

สถานการณ์ด้านอัตราการเช่าและค่าเช่า
อัตรำกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนโดยรวมลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง โดย
สำเหตุหลักมำจำกผูเ้ ช่ำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัส
โควิด-19 พิจำรณำคืนพื้นที่หรื อขอปรับลดพื้นที่เช่ ำลง รวมไปถึ งเปลี่ ยนไป
ใช้ พ้ื น ที่ Co-working space แทนเพื่ อ ต้อ งกำรประหยัด ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จ ขณะที่ค่ำเช่ำโดยรวมปรั บลดลงหรื อทรงตัวในเกื อบทุกพื้นที่

CBD Grade B
Non-CBD Grade A

อัตราการเช่าและค่าเช่า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 Q1/64
อัตรำกำรเช่ำ (%)
93.6
94.5
90.9
90.9
ค่ำเช่ำ (บำท/ตร.ม.)
1,025 1,073 1,100 1,135
อัตรำกำรเช่ำ (%)
93.1
92.4
92.6
91.2
ค่ำเช่ำ (บำท/ตร.ม.)
767
796
796
796
อัตรำกำรเช่ำ (%)
93.2
95.5
94.0
94.3
ค่ำเช่ำ (บำท/ตร.ม.)
868
892
892
892
อัตรำกำรเช่ำ (%)
93.7
93.0
88.4
88.2
ค่ำเช่ำ (บำท/ตร.ม.)
702
727
724
706
อัตราการเช่า (%)
93.5
93.2
90.6
90.1
ค่าเช่า (บาท/ตร.ม.)
841
872
878
882

ที่มำ: CBRE (Thailand)

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
กำรแพร่ ร ะบำดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ระลอกสำมที่ ท วี ค วำม
รุ นแรงและขยำยวงกว้ำงไปทัว่ ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 ส่ งผล
กระทบต่อกำรเติ บโตของธุ รกิ จอำคำรสำนักงำนให้เช่ ำในกรุ งเทพฯ ซึ่ งมี
ทิ ศ ทำงชะลอตัว ลงอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง คำดกำรณ์ ว่ ำ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ อำคำร
สำนักงำนยังคงเผชิ ญควำมกดดันรอบด้ำนจำกผลของมำตรกำรป้ องกันกำร
แพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้น (มำตรกำรล็อกดำวน์) ซึ่ ง
ส่ งผลให้ ผูเ้ ช่ ำอำคำรในหลำยประเภทธุ รกิ จจำเป็ นต้องปรั บรู ปแบบกำร
ทำงำนโดยออกนโยบำยให้พนักงำนทำงำนที่บำ้ นมำกขึ้น และเริ่ มทบทวน
กำรเช่ ำพื้นที่สำนักงำนของตนเองก่อนที่จะต่อสัญญำเช่ำออกไป รวมไปถึง
กำรย้ำยอำคำรสำนักงำนไปยังเขตพื้นที่ใหม่ซ่ ึ งมีค่ำเช่ ำต่ำกว่ำเขตพื้นที่เ ดิ ม
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนจำก
สถำนกำรณ์โควิดและกำรเมืองในประเทศ
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำพื้นที่อำคำรสำนักงำนที่จะทยอยสร้ ำงเสร็ จ
ในอนำคตซึ่ งคำดว่ำจะมี อุปทำนใหม่ท้ งั หมดรำวๆ 5 แสน ตร.ม. ภำยในปี
2565 พบว่ำ หลำยอำคำรมีแนวโน้มเลื่ อนกำหนดก่อสร้ ำงแล้วเสร็ จออกไป

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนกำกับดูแลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูว้ เิ ครำะห์: นฤชยำ สำตแฟง
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564

จำกกำหนดเดิ ม เนื่ องมำจำกปั ญหำเรื่ องของกำรขำดแคลนแรงงำนจำกผล
ของกำรปิ ดแคมป์ คนงำนก่อสร้ ำงตำมมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อพิจำรณำกำรเติบโตของธุรกิจภำยหลังจำกกำรแพร่ ระบำดของ
เชื้ อไวรัสโควิด-19 คลี่คลำยลง คำดกำรณ์ว่ำ อุปสงค์พ้ืนที่อำคำรสำนักงำน
ให้เช่ำในระยะข้ำงหน้ำไม่สำมำรถเติบโตได้มำกเท่ำกับอดี ต ขณะเดี ยวกัน
อุปทำนพื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ ำทั้งที่มีอยูแ่ ละที่กำลังเข้ำมำในตลำดจะ
นำมำสู่ควำมเสี่ ยงของกำรเกิดภำวะอุปทำนส่ วนเกิน ส่ งผลให้ผปู้ ระกอบกำร
ธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำจำเป็ นต้องพัฒนำพื้นที่สำนักงำนให้ตอบโจทย์
กำรทำงำนรู ปแบบใหม่ สำหรับอำคำรสำนักงำนเก่ำอำจมีกำรปรับปรุ งพื้นที่
ปรับลดที่นงั่ ประจำ เพิม่ พื้นที่ส่วนกลำง และให้ควำมสำคัญกับกำรลดควำม
หนำแน่นในอำคำร รวมถึ งกำรปรับรู ปแบบสัญญำเช่ำให้เหมำะสมกับผูเ้ ช่ำ
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหม่อำจปรับรู ปแบบสำนักงำนให้มีควำมยืดหยุ่น
มำกขึ้น โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้สอยได้ตำมควำมต้องกำรของกำรใช้
งำน นอกจำกนี้ กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริ ห ำรภำยในโครงกำรโดย
คำนึ งถึงประสิ ทธิ ภำพในกำรใช้พ้ืนที่ ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำดและ
ควำมปลอดภัยแก่ ผูเ้ ช่ ำ เป็ นอี ก ปั จจัยหนึ่ งที่ มี ผลต่อกำรแข่งขันในธุ รกิ จ
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในระยะต่อไป
รูปที่ 3 อุปทำนใหม่ของพื้นที่อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุ งเทพฯ
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รายชื่อโครงการสาคัญที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565
1. O-NES Tower สุ ขมุ วิท 6
43,000 ตร.ม.
2. Emsphere สุ ขมุ วิท 22
20,000 ตร.ม.
3. One City Centre เพลินจิต
55,000 ตร.ม.
4. One Bangkok พระรำม 4
201,000 ตร.ม.

0.0
2564e 2565f
ที่มำ: CBRE (Thailand)

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

