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ความคุมคาของ green building...เทรนดอาคารยุคใหมที่ไมไดมีดีแคเพียงรักษโลก
การพัฒนา green building ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีแรงผลักดัน
มาจากเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) ฉบับใหม่ทค่ี าด
ว่าจะบังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2019 เป็ นต้นไป ประกอบกับผลตอบแทนในการพัฒนา green building
ทีม่ แี นวโน้มสูงกว่าการพัฒนาอาคารทัวไป
่

Highlight

ผู้ป ระกอบการที่ต้ อ งการพัฒ นาอาคารสํา นั ก งานทัว่ ไป ควรพิจ ารณาที่จ ะยกระดับ ขึ้น สู่
มาตรฐาน green building เนื่องจากมีแนวโน้ มที่จะได้รบั ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงกว่า
โดย Net Present Value (NPV) ของอาคารสํา นั ก งาน green building มีแ นวโน้ ม สูง กว่ า
สํานักงานทัวไปราว
่
50% ขณะที่ Discount Payback Period (DPP) นัน้ ก็เร็วกว่าสํานักงาน
ทัวไปประมาณ
่
10%
อย่างไรก็ตาม อีไอซี ประเมินว่าความท้าทายของการพัฒนา green building ในไทยมาจาก
2 ปจั จัยหลักด้วยกัน ได้แก่ การขาดแคลนทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการพัฒนา green
building โดยเฉพาะ และความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นๆ ในการขอรับพื้นทีก่ ่อสร้างรวมของ
อาคารทีม่ ากขึน้ (Floor Area Ratio bonus หรือ FAR bonus)

การพั ฒ นาอาคารเขี ย ว (green building) ในไทยขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง แม จ ะมี ต น ทุ น ที่ ม ากกว า
การพัฒนาอาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย 20%1 ในระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา (2012-2017) อาคารที่ได้รบั การออกแบบให้เป็ น

มิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ green building ในไทยทีผ่ ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ของ U.S. Green Building Council (USGBC)
และ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) ของ Thai Green Building Institute (TGBI) มี
จํานวนเพิ่มขึน้ จาก 55 อาคารในปี 2012 เป็ น 240 อาคารในปี 2017 หรือขยายตัวมากกว่า 3 เท่า ซึ่งกว่า 80% ของ green
building เหล่านี้ เป็ นสิง่ ปลูกสร้างในหมวดของอาคารสํานักงาน (40%) และร้านค้าส่งค้าปลีก (40%) ทัง้ นี้ ค่าเช่าสํานักงานทีส่ งู
กว่าอาคารทัวไป
่ 20-25% การได้รบั พืน้ ทีก่ ่อสร้างรวมของอาคาร (Floor Area Ratio: FAR) เพิม่ ขึน้ 5-20% จากค่า FAR ในที่
ระบุ ในกฎหมายผังเมือง และค่ าใช้จ่ ายด้านพลังงานไฟฟ้ าและนํ้ าที่ต่ํ า กว่าอาคารทัว่ ไปประมาณ 20-30% ต่ างเป็ น ป จั จัย
สนับสนุนหลักทีผ่ ลักดันให้ผปู้ ระกอบการหันมาพัฒนา green building มากขึน้
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา green building จําเป็ นต้องใช้วสั ดุก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพและอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานของอาคาร
ซึง่ มีราคาสูงกว่าวัสดุและอุปกรณ์ทวไป
ั ่ จึงส่งผลให้ต้นทุนในการพัฒนา green building นัน้ สูงกว่าอาคารทัวไปโดยเฉลี
่
ย่ 20%
และถือเป็ นอุปสรรคหลักต่อการพัฒนาโครงการในไทย
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ตนทุนงานกอสราง (hard costs) โดยเฉพาะคาใชจายดานวัสดุกอสรางและอุปกรณ จัดเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหการพัฒนา green building มีคาใชจายสูงกวาอาคารทั่วไป ต้นทุนการพัฒนา green building ประกอบด้วย

2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง (hard costs) ซึ่งมีสดั ส่วนถึงกว่า 90% ของต้นทุนที่
เพิ่มขึน้ ทัง้ หมด โดยเงินลงทุนที่เพิ่มขึน้ นัน้ ถูกนํ าไปใช้ในการซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ท่มี คี ุณ สมบัตใิ นการช่วยลดการใช้
พลังงานของอาคารเพื่อให้การก่อสร้างเป็ นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐาน LEED หรือ TREES เช่น การประเมินการใช้พลังงาน
รวมของอาคาร (whole building energy) ในหมวด Energy & Atmosphere ทีก่ าํ หนดให้การใช้พลังงานของอาคารทีจ่ ะทําการ
ก่อสร้างต้องตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผูพ้ ฒ
ั นาจึงจําเป็ นต้องใช้วสั ดุก่อสร้างทีส่ ามารถลดการใช้พลังงานของอาคารได้ เช่น การใช้
กระจก Low-emissivity (Low-e) ทีส่ ามารถลดความร้อนทีเ่ ข้ามาภายในอาคารมากกว่ากระจกทัวไปถึ
่ ง 20% และช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศในอาคารได้ อย่างไรก็ตาม กระจก Low-e กลับมีราคาสูงกว่ากระจกทัวไปถึ
่ ง 1 เท่าตัว
ขณะที่ต้น ทุ น ที่เพิ่ม อีก 10% คือ 2) ต้น ทุ น ที่ไม่ เกี่ย วข้อ งกับ งานก่อสร้างโดยตรง (soft costs) เช่ น ต้น ทุ น ค่าจ้างที่ป รึกษา
ก่อสร้างทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน green building ซึง่ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทีป่ รึกษาทัวไปราว
่
3 เท่า ต้นทุนด้านงานเอกสารสําหรับ
การประเมินมาตรฐานอาคาร ซึง่ คิดเป็ นค่าใช้จ่ายราว 1-2 ล้านบาทต่ออาคาร เป็ นต้น

การบังคับใช Building Energy Code (BEC) ฉบับใหม จะทําใหตนทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจากอาคาร
ทั่วไปอยางนอ ย 5% ซึ่งถือเปนโอกาสของผู ประกอบการในการยกระดับสูมาตรฐาน green building

แม้ร่างเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ฉบับใหม่ได้กาํ หนดให้อาคาร2 ทีม่ พี น้ื ทีก่ ารก่อสร้างหรือดัดแปลงรวมตัง้ แต่
10,000 ตร.ม. ขึ้น ไป (ในปี 2019) 5,000 ตร.ม.ขึ้น ไป (ในปี 2020) และ 2,000 ตร.ม.ขึ้น ไป (ตัง้ แต่ ปี 2021) ต้ อ งผ่ า นการ
ประเมินการประหยัดพลังงาน ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้ตน้ ทุนการพัฒนาโครงการของผูป้ ระกอบการนัน้ ปรับตัวสูงขึน้ ไม่ต่ํากว่า 5%
แต่ อีไอซี มองว่าผู้ป ระกอบการยังมีท างเลือกในการยกระดับ การพัฒ นาจากอาคารตามมาตรฐาน BEC ขึ้น ไปสู่มาตรฐาน
green building ทีแ่ ม้จะมีความเข้มข้นในการประเมินสูงกว่า BEC จนทําให้ผปู้ ระกอบการต้องใช้เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ อีกราว 15%
แต่ในทางกลับกันก็จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสามารถรับผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ด้วยเช่นกัน

ผลตอบแทนจากการพัฒนา green building ที่สูงกวาอาคารทั่วไปดวยการไดรับพื้นที่กอสรางที่มากขึ้น
และการตอบรับที่ดีจากผูเชา เปนแรงผลักดันสําคัญสําหรับการพัฒนา green building ของไทย จากการ

เปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างการพัฒนาอาคารสํานักงานเกรด A ทัวไป
่ กับการพัฒนาอาคารสํานักงาน green
building ระดับ Gold ทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้เช่าราว 50,000 ตารางเมตร ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) โดย
อีไอซี พบว่าแม้ตน้ ทุนการพัฒนา green building จะสูงกว่า 20% แต่ผพู้ ฒ
ั นาจะได้รบั ประโยชน์อ่นื ๆ มากขึน้ ทัง้ การได้รบั พืน้ ที่
ก่อสร้างอาคารรวมต่อพืน้ ทีด่ นิ (Floor Area Ratio: FAR) มากขึน้ 15% นอกจากนี้ การทีอ่ าคาร green building เป็ นทีต่ ้องการ
ของตลาดยังส่งผลให้ผพู้ ฒ
ั นาสามารถตัง้ ค่าเช่าทีส่ งู กว่าอาคารทัวไปในบริ
่
เวณเดียวกันได้ถงึ 25% ซึง่ ส่งผลให้การพัฒนาอาคาร
สํานักงาน green building มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าอาคารสํานักงานทัวไป
่ สะท้อนจากมูลค่าปจั จุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของโครงการ green building ที่มีแนวโน้ มสูงกว่าอาคารทัว่ ไปราว 50%
ขณะทีร่ ะยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period: DPP) ก็มแี นวโน้มเร็วกว่าอาคารทัวไปถึ
่ งประมาณ 10% อีกด้วย

อยางไรก็ตาม ความทาทายหลักตอการพัฒนา green building ในไทยยังอยูที่การขาดแคลนที่ปรึกษา
และทางเลือกในการขอ FAR bonus ในชองทางอื่นๆ อีไอซีประเมินว่าจํานวนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนา green building ของไทยมีแนวโน้มอยู่ในภาวะทีค่ ่อนข้างจํากัดสะท้อนจากสัดส่วนจํานวนทีป่ รึกษาทีผ่ ่านการรับรองจาก
USGBC หรือ ที่ เรีย กว่ า LEED Accredited Professionals (LEED AP) ต่ อ จํ า นวนอาคาร green building ที่ไ ด้ ร ับ รองตาม
มาตรฐาน LEED โดยสัดส่วนดังกล่าวของไทยในปจั จุบนั อยู่ท่ี 0.85 เท่า (จํานวนทีป่ รึกษา 85 คนต่อการพัฒนา green building

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

100 โครงการ) ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ของโลกที่ 1.43 และยังตํ่ากว่ากลุ่มประเทศในแทบเอเชีย เช่น สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น และฟิ ลปิ ปิ นส์ท่มี ี
สัดส่วนดังกล่าวอยู่ท่ี 2.24, 1.73 และ 1.67 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ในด้านทางเลือกการขอรับ FAR bonus กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการให้ใช้ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ได้ระบุถงึ วิธกี ารขอรับ FAR bonus ในช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากการพัฒนา green building ซึง่ ประกอบด้วย การจัดให้มที อ่ี ยู่
อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อยภายในโครงการ การจัดให้มพี ้นื ที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ การจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ในบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน3 และการจัดให้มพี น้ื ทีร่ บั นํ้าฝนในโครงการ โดยแต่ละวิธมี ปี ระโยชน์และต้นทุนทีแ่ ตกต่าง
กัน จึงมีความเป็ นไปได้ทผ่ี ปู้ ระกอบการบางรายจะขอรับ FAR bonus ผ่านวิธกี ารอื่นทีม่ คี วามเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
และสภาพแวดล้อมทีต่ นเองกําลังพัฒนาอยู่ นอกเหนือจากวิธกี ารพัฒนา green building
1

ข้อมูลผลการสํารวจผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ ทีป่ รึกษางานก่อสร้าง และผูร้ บั เหมาก่อสร้าง จากรายงาน Green Building Market Report: South East Asia โดย BCI Economics

2

อาคารทัง้ 9 ประเภทประกอบด้วย สถานพยาบาล สถานศึกษา สํานักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และห้างสรรพสินค้า

พื้นที่จอดรถจะต้องอยู่ภายในรัศมี 500 โดยรอบจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เฉพาะสถานีศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย สถานีอ่อนนุ ช สถานีลาดกระบัง สถานีหวั หมาก
สถานีบางบําหรุ สถานีตลิง่ ชัน สถานีอุดมสุข และสถานีแบริง่ เท่านัน้
3

Implication

ผู พั ฒ นาอาคารสํานั กงานไมค วรมองขามการยกระดับ โครงการสูม าตรฐาน
green building แมตนทุนจะสูงกวา แตมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น จากค่าเช่า

สํานักงานทีส่ งู ขึน้ และพื้นทีก่ ่อสร้างอาคารทีม่ ากขึน้ ทัง้ นี้ อีไอซี ประเมินว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้นัน้
มีแนวโน้ ม มากกว่าต้น ทุนการพัฒ นา green building ที่สูงขึ้น สะท้อนจาก NPV ของโครงการ
green building ที่มีแนวโน้ ม สูงกว่ าราว 50% และ DPP ที่เร็วกว่าการพัฒ นาอาคารสํานัก งาน
ทัวไปประมาณ
่
10%

ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา green building โดยเฉพาะที่ปรึกษา และ
ผู รั บ เหมาก อ สร าง ควรเตรี ย มความพร อ มและสร างความรู ค วามเชี่ ย วชาญ
เนื่องจากในปจั จุบนั ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ green building ยังมีจาํ นวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับ ประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก ขณะที่ผู้รบั เหมาที่มีป ระสบการณ์ ก่ อสร้าง green building โดยเฉพาะ
โครงการสํานักงานขนาดใหญ่ ก็มจี ํานวนเพียง 1-2 รายเท่านัน้ ทีม่ งี านก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
จากแนวโน้มความนิยมของ green building ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างขึน้ ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ
ทีเ่ กีย่ วข้องควรเตรียมพร้อมและสร้างความเชีย่ วชาญสําหรับการพัฒนา green building ในอนาคต
เช่น การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมและสอบเป็ น LEED-AP เป็ นต้น

รัฐบาลควรพิจารณาสนับสนุนสิทธิประโยชนใหมๆ ในการกอสรางและการปรับปรุง
อาคารเกาใหกลายเปน green building นอกเหนือจาก FAR bonus ซึ่งเป็ นสิทธิประโยชน์

ที่ผูป้ ระกอบการจะได้รบั จากผังเมืองอยู่แล้ว ภาครัฐควรพิจารณาการนํ าสิทธิประโยชน์ ในลักษณะ
อื่นๆ เข้ามากระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการหันมาก่อสร้าง green building มากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี
ของทางสหรัฐฯ แม้ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการก่อสร้าง green building ผ่านการให้ FAR bonus
แต่ยงั มีการสนับสนุนการลดภาษีรายได้และภาษีสงิ่ ปลูกสร้างให้กบั ผูป้ ระกอบการอีกด้วย นอกจากนี้
ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุ นการปรับปรุงอาคารเก่าให้กลายเป็ น green building เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
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รูปที่ 1: จํานวน green building ในไทยขยายตัวมากกว่า 3 เท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (2012-2017)
หน่วย: จํานวนอาคาร
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USGBC และ TGBI

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USGBC และ TGBI

รูปที่ 2: ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบการจะได้รบั จากการพัฒนา green building ในไทย

หมายเหตุ: 1. CBD Inner ประกอบด้วยอาคาร Park venture และ Gaysorn tower สําหรับสํานักงาน green building กับ Exchange Tower, Mercury Tower, Athenee
Tower และ Interchange 21 สําหรับสํานักงานทัวไป
่ | 2. CBD Sathorn ประกอบด้วยอาคาร AIA Sathorn Tower และ Sathorn Square สําหรับสํานักงาน green
building กับ Bangkok City Tower, Sathorn City Tower และ Sathorn Thani I,II สําหรับสํานักงานทัวไป
่ | 3. Non-CBD ประกอบด้วยอาคาร AIA Capital Center และ
th Tower Grand Rama 9, Muangthai Phatra และ CW Tower สําหรับสํานักงานทัวไป
่ | 4. คํานวณจากการ
G tower สําหรับสํานักงาน green building กับ The 9
เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน อาทิ ค่าไฟฟ้าและค่านํ้า ของอาคาร ก่อนและหลังเป็ น green building
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CBRE, McGraw Hill Construction World Green Building Trends และ TEAM Group

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
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รูปที่ 3: พืน้ ทีก่ ่อสร้างทีม่ ากขึน้ (FAR bonus) ประกอบกับค่าเช่าสํานักงานทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้ NPV และ Discounted Payback Period
(DPP) ของอาคารสํานักงาน green building สูงกว่าและเร็วกว่าอาคารสํานักงานทัวไปราว
่
50% และ 10% ตามลําดับ

หมายเหตุ: กําหนดให้อาคารสํานักงานตามมาตรฐาน BEC และอาคารสํานักงาน green building มีอตั ราค่าเช่าเท่ากับ 1,200 และ 1,500 บาท/ตร.ม./เดือน และต้นทุน
ค่าก่อสร้างเท่ากับ 29,700 และ 35,650 บาท/ตร.ม. ตามลําดับ และคิดอายุโครงการเท่ากับ 34 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และดําเนินกิจการปล่อยเช่า 30 ปี )
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC

โดย :

นาย กณิศ อํ่าสกุล (kanit.umsakul@scb.co.th)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
Line: @scbeic
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