
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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 โควดิ-19 ท ำให้ควำมต้องกำรคอนโดฯ ลดลงเกือบครึง่อย่ำงรวดเรว็ 
สะท้อนจำกสัดส่วนกำรจองคอนโดฯ เปิดใหม่ (Pre-sale) ต่อ
จ ำนวนคอนโดฯ เปิดใหม่ท้ังหมด ท่ีมีโอกำสแตะระดับ 15% ใน
ไตรมำส 2/2020 จำกท่ีเคยอยู่ท่ีประมำณ 25% ในไตรมำส 4/2019

คอนโดฯ ท่ีเริ่มก่อสร้ำงต้ังแต่ครึ่งปีหลัง 2019 มีควำมเส่ียงสร้ำง
ล่ำช้ำมำกกวำ่กลุ่มอื่น โดยคอนโดฯ กลุ่มนี้กวำ่ 70% มีระดับรำคำต่ำ
กวำ่ 1 แสนบำทต่อ ตร.ม. และส่วนใหญ่อยู่ในท ำเลรอบ ๆ ตัวเมือง

แม้กำรปล่อยคอนโดฯ ให้ท้ิงรำ้งจะมีโอกำสเกิดขึ้นต่ำเนื่องจำกควำม
ต้องกำรน่ำจะทยอยกลับมำภำยใน 1-2 ปี แต่หำกยอดจองไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีธนำคำรก ำหนดจะส่งผลให้ไม่สำมำรถกู้เงินเพ่ือด ำเนินกำร
ต่อได้ ซึ่งจะท ำให้ Developers เลือกท่ีจะชะลอกำรก่อสร้ำงออกไป
เพ่ือรักษำสภำพคล่อง โดย 7-20% ของคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวท้ังหมด
ในปี 2019 มีโอกำสสรำ้งเสรจ็ล่ำช้ำกวำ่ก ำหนดกำรเดิม

จำกวกิฤติโควดิ-19
June 19, 2020

ส่องควำมเส่ียงกรณีคอนโดฯ สรำ้งไม่เสรจ็
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ปัจจุบัน ควำมต้องกำรซื้อท่ีอยู่อำศัยของผู้บริโภคก ำลังถูกบั่นทอนจำกกำร

แพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีส่งผลให้สภำพเศรษฐกิจไทยหดตัวลง ยอดจอง

ท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่ (Pre-sale) โดยเฉพำะคอนโดฯ ในไตรมำสท่ี 1/2020 

หดตัวมำกกว่ำครึ่ง เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ จึงเริ่มเกิด

ควำมกังวลว่ำจะท ำให้มี คอนโดฯ ท่ีสร้ำงไม่เสร็จเกิดขึ้นเหมือนอย่ำงในวิกฤติ

ต้มย ำกุ้งหรอืไม่/1 เนื่องจำกหำกคอนโดฯ เริม่ก่อสรำ้งไปแล้ว แต่ยอดจองไม่ถึง

ระดับท่ีสูงเพียงพอ ธนำคำรจะไม่ปล่อยเงินกู้เพ่ิม และท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่มี

เงินเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ บทควำมนี้ เรำจะมำวิเครำะห์

กันวำ่ คอนโดฯ ท่ีถูกท้ิงรำ้งมีควำมน่ำกลัวอย่ำงไร? ควำมต้องกำรซื้อคอนโดฯ 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำตกลงเยอะจนน่ำกังวลจริงหรอืไม่? พรอ้มบทสรุปว่ำมีคอนโดฯ 

เยอะแค่ไหนท่ีมีควำมเส่ียงจะสรำ้งไม่เสรจ็ ?

ผลกระทบของคอนโดฯ สรำ้งไม่เสรจ็คืออะไร ?

ผลกระทบของ “คอนโดฯ สรำ้งไม่เสรจ็แล้วถูกปล่อยให้ท้ิงรำ้ง (Abandoned 

Properties)” สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) “ผลกระทบ

โดยตรง” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงกำรนั้น ๆ เช่น Developers ผู้ซื้ อ 

ตลอดจนสถำบันกำรเงินท่ีปล่อยกู้ และ 2) “ผลกระทบทำงอ้อม” ต่อผู้คนหรือ

ชุมชนท่ีอำศยัอยู่ในบรเิวณใกล้เคียง

ส ำหรับผลกระทบโดยตรง ท่ีเกิดขึ้นกับ Developers ท่ีท ำกำรโฆษณำและ

เปิดรับจองจำกผู้ซ้ือแล้ว แต่ไม่สำมำรถกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จได้ ส่ิงท่ี 

Developers ต้องสูญเสียไปคือ “ชื่อเสียง” ของบรษัิท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 ของ

ปัจจัยท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดต่อกำรเลือกซื้ออสังหำฯ ของผู้บริโภค/2 กำรท ำ

ตลำดในครัง้ถัดไปจึงจะล ำบำกขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ซื้อท่ีท ำกำรจองและจ่ำยเงิน

ดำวน์ไปแล้ว ท่ีแม้จะมีกระบวนกำรยุติธรรมให้เป็นช่องทำงในกำรเรยีกรอ้ง แต่ก็

มีควำมเส่ียงท่ีจะไม่ได้เงนิคืนโดยงำ่ย เหมือนกรณีตึกรำ้งย่ำนสำทร และสุดท้ำย

สถำบันกำรเงนิอำจต้องรบัรูสิ้นเชื่อด้อยคณุภำพ (NPL) จำกกำรปล่อยกู้

นอกจำกนี้ คอนโดฯ สรำ้งไม่เสรจ็ท่ีถูกท้ิงรำ้ง ยังสำมำรถสรำ้งผลกระทบด้ำนลบ 

(Negative Externality) ต่อชุมชนในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย กำรศึกษำเรื่ อง 

Understanding the True Costs of Abandoned Properties/3 ของ 

Aron S. Klein อดีตรองผู้ช่วยเลขำนุกำร กระทรวงกำรคลังสหรัฐฯ ระบุว่ำ 

“อำคำรร้ำง” จะสร้ำงปัญหำให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีไม่ว่ำจะเป็น 1) อัตรำกำรก่อ

อำชญำกรรมท่ีสูงขึ้น และ 2) โอกำสเกิดไฟไหม้ท่ีมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้พ้ืนท่ี

ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมต่อกำรอยู่อำศัยลดลง และส่งผลต่อเนื่องให้ 3) รำคำ

ท่ีอยู่อำศยัในรศัมี 150 เมตร จำก อำคำรรำ้งมีรำคำลดลงเกือบ 3% (รูปท่ี 1)

/1 โควดิทุบน่วม! บา้น-คอนโดท่ัวไทยรอขาย 3.68 แสนหน่วย https://www.prachachat.net/property/news-453659
/2 ส ารวจพฤติกรรมการซื้อ ‘อสังหาฯ’ คนแต่ละเจน ปจัจยัอะไรชว่ยให้ตัดสินใจซื้อ https://positioningmag.com/1258133
/3 Understanding the True Costs of Abandoned Properties

https://cityofjeannette.com/uploads/6/9/5/4/69549785/understanding_the_true_costs_of_abandoned_properties.pdf

https://www.prachachat.net/property/news-453659
https://positioningmag.com/1258133
https://cityofjeannette.com/uploads/6/9/5/4/69549785/understanding_the_true_costs_of_abandoned_properties.pdf
https://www.prachachat.net/property/news-453659
https://positioningmag.com/1258133
https://cityofjeannette.com/uploads/6/9/5/4/69549785/understanding_the_true_costs_of_abandoned_properties.pdf
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คอนโดฯ สรำ้งไม่เสรจ็แล้วถูกปล่อยให้ท้ิงรำ้งสำมำรถสรำ้งผลกระทบกับใครได้บ้ำง?

ที่มา: ขอ้มูลจากงานวจิยั Understanding the True Costs of Abandoned Properties (Aron S. Klein) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ควำมต้องกำรซ้ือคอนโดฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำ ตกเยอะมำกจน
ต้องกังวลเลยหรอืไม่ ?

สภำพเศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมถึงกำรปิดกิจกำรห้ำงรำ้นต่ำง ๆ เป็นกำรชั่วครำว

จำกกำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ท ำให้ผู้บริโภคบำงกลุ่มมีรำยได้ลดลง และ

ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรซื้อคอนโดฯ ของผู้บรโิภคอย่ำงมำก สะท้อนจำก

สัดส่วนยอดจองคอนโดฯ เปิดใหม่ (Pre-sale) ต่อจ ำนวนคอนโดฯ เปิดใหม่

ท้ังหมดท่ีลดลงจำก 25% ในไตรมำสท่ี 4/2019 มำอยู่ท่ี 20% ในไตรมำสท่ี 

1/2020 และยังมแีนวโน้มลดต่ำลงเหลือ 15% ในไตรมำสท่ี 2/2020 เนื่องจำก

ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2020 เป็นช่วงท่ีภำคอสังหำฯ ของไทยได้รบัผลกระทบจำก 

โควดิ-19 อย่ำงมำกจำกมำตรกำร Lockdown ประเทศ ซึ่งส่งผลให้ควำมต้องกำร

ซื้อคอนโดฯ ลดลงอย่ำงมำก โดยเฉพำะชำวจีน ท่ีควำมต้องกำรคอนโดฯ หำยไป

แทบจะท้ังหมด/4 (รูปท่ี 2)

ซึ่งกำรหดตัวท่ีน่ำจะเกิดขึ้น ก็ดูจะเป็นไปตำมผลกำรส ำรวจจำก Wunderman 

Thompson/5 บริษัทเอเจนซี่ชั้นน ำของโลกในช่วงปลำยเดือนมีนำคมท่ีผ่ำนมำ

ว่ำ โควิด-19 จะท ำให้ควำมต้ังใจซื้อท่ีอยู่อำศัยหำยไปรำว 1 ใน 3 จำกช่วงก่อน

กำรระบำด ส ำหรับผู้บริโภคท่ีเล่ือนกำรซื้อท่ีอยู่อำศัยกว่ำ 80% เป็นกำรเล่ือน

กำรซ้ือออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด โดยกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้น้อยกว่ำ 40,000 

บำทต่อเดือน ให้เหตุผลว่ำ ตนเองจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำท่ีมีควำม

จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติก่อนเป็นอนัดับแรก ในขณะท่ีเหตุผลของกลุ่มท่ีมีรำยได้

มำกกวำ่ 40,000 บำทต่อเดือน ซึ่งเล่ือนกำรซื้อท่ีอยู่อำศัยออกไป ดูจะเป็นเรื่อง

ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนอสังหำฯท่ีไม่ดีนักในช่วงนี้มำกกวำ่ (รูปท่ี 3)

/4 ส่องบา้น-ห้องชุด อาการ ใครน่าห่วง https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442107
/5 คนไทยเปล่ียนพฤติกรรมซื้อสินค้าเพราะโควดิ-19 https://marketeeronline.co/archives/158944

https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442107
https://marketeeronline.co/archives/158944
https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442107
https://marketeeronline.co/archives/158944
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ยอด Pre-sale ของโครงกำรคอนโดฯ เปิดใหม่อยู่ในทิศทำงลดต่ำลงอย่ำงต่อเน่ือง

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ผลกำรส ำรวจควำมต้ังใจซื้ออสังหำฯ ของผู้บรโิภคในช่วงกำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19

ที่มา: ขอ้มูลจาก Wunderman Thompson (Thailand)
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ใครคือผู้พัฒนาโครงการคอนโดฯ เปิดใหมใ่น 2H-2019 (Listed vs Non-Listed)

คอนโดฯ ท่ีมีควำมเส่ียงคือกลุ่มใด? และมีอยู่เยอะม้ัย? 

เรำวเิครำะห์วำ่คอนโดฯ เปิดใหมใ่นช่วง 2H-2019 มแีนวโน้มท่ีจะต้องเผชิญหน้ำ

กับควำมเส่ียงด้ำนกำรก่อสร้ำงมำกกว่ำคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวในครึ่งแรกของปี 

(ซึ่งน่ำจะสร้ำงเสร็จไปพอสมควรแล้ว หำกเทียบกับระยะเวลำสร้ำงคอนโดฯ 

เฉล่ียท่ีรำว 2 ปี) เพรำะคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใน 2H-2019 ต้องเผชิญหน้ำกับควำม

ต้องกำรซื้อคอนโดฯ ท่ีลดลงอย่ำงท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้น ซึ่งอำจท ำให้ Developers

ไม่สำมำรถสรำ้งยอดจองได้มำกพอท่ีสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำกำรปล่อยกู้ให้

เพ่ิมเติม และเมื่อโครงกำรท่ีก ำลังพัฒนำเกิดปัญหำขำดสภำพคล่อง กำรก่อสรำ้ง

ต่ำง ๆ จึงมีโอกำสหยุดชะงักลง ท้ังนี้ ประเด็นท่ีน่ำสงสัยต่อ คือ คอนโดฯ ท่ี

เปิดตัวใหม่ใน 2H-2019 มีจ ำนวนเท่ำใด? พัฒนำโดยใคร? อยู่ในระดับรำคำ และ

ท ำเลไหน ?

ข้อมูลจำก AREA ระบุว่ำคอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใหม่ใน 2H-2019 มีจ ำนวน 32,300 ยูนิต 

โดยเกือบ 60% มี Developers ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Listed) 

เป็นผู้พัฒนำ ส่วนท่ีเหลืออีก 40% ถูกพัฒนำโดยบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ (Non-Listed) ดังแสดงในรูปท่ี 4 ท้ังนี้  Segment ท่ี 

Developers เลือกพัฒนำมำกสุด คือกลุ่มระดับรำคำไม่เกิน 100,000 บำท

ต่อตร.ม. โดยมจี ำนวนมำกถึง 71% หรอื 23,000 ยูนิต ซึ่งจะอยู่ในท ำเลรอบ ๆ 

ตัวเมือง เช่น บำงนำ-สมุทรปรำกำร ธนบุรี รัชดำ-ลำดพร้ำว และพระรำม 2-

เพชรเกษม เป็นหลัก ส่วนกลุ่มระดับรำคำท่ีสูงขึ้นมำท่ีเหลืออีก 9,300 ยูนิต 

ส่วนใหญ่จะพัฒนำในท ำเลตัวเมือง (รูปท่ี 5-6)

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รำยละเอียดคอนโดฯ เปิดใหม่ใน 2H-2019 แบ่งตำมระดับรำคำต่อตร.ม. และท ำเลท่ีต้ัง

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

สรำ้งไม่เสรจ็แบบท้ิงรำ้ง หรอืแค่สรำ้งไม่เสรจ็แบบล่ำช้ำ?

ค ำถำมส ำคัญคือ ในสถำนกำรณ์ท่ีควำมต้องกำรซื้อคอนโดฯ ตกไปอย่ำงมำก 

Developers จะมีทำงเลือกในกำรจัดกำรกับโครงกำรท่ีเปิดตัวไปในแล้ว 2H-2019

อย่ำงไรบ้ำง? เรำมองว่ำ ทำงเลือกในกำรท้ิงโครงกำรและปล่อยให้กลำยเป็น

อำคำรท้ิงร้ำงไปเลย ค่อนข้ำงเป็นไปได้ยำก เพรำะแม้จะท้ิงโครงกำรไปแล้ว 

แต่ตัว Developers ยังคงต้องแบกรบัภำระหน้ีสินท่ีกู้มำจำกสถำบันกำรเงินอยู่ 

หำกเป็น Developers ท่ีเพ่ิงเริ่มพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรแรกๆ 

(ไม่มีรำยได้จำกกำรขำยโครงกำรอื่น ๆ)และไม่มีควำมแข็งแกรง่ทำงกำรเงินก็มี

โอกำสท่ีจะเผชิญกับภำวะล้มละลำยได้ อย่ำงไรก็ดี หำกมองวำ่ควำมต้องกำรซื้อ

คอนโดฯ จะกลับมำภำยใน 1-2 ปี ดังนั้น Developers ดูจะไม่จ ำเป็นต้องท้ิง

โครงกำรไปเลย

หำกประเมินจำกยอด Pre-sale รำยท ำเล และระดับรำคำในแต่ละช่วงเวลำท่ีแต่

ละโครงกำรเปิดตัวแล้ว คำดว่ำน่ำจะมีประมำณครึง่หนึ่งของคอนโดฯ ท่ีเปิดตัว

ใน 2H-2019 มีควำมเส่ียงท่ีจะมียอดจองได้ไม่ถึงเกณฑ์ Developers มีทำงเลือก

ท่ีเป็นไปได้สองทำงคือ ใช้เงินทุนตัวเองในกำรก่อสร้ำงโครงกำรให้แล้วเสร็จ 

หรอืเล่ือนกำรก่อสรำ้งออกไป
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ในทำงทฤษฎี หำก Developers เลือกท่ีจะใช้เงินทุนตัวเองในกำรก่อสรำ้งต่อ

ให้เสรจ็ โดยกำรระบำยสต็อกโครงกำรอื่น ๆ ในมือได้ 50% จำกกำรลดรำคำ

ขำย 30% มำใช้เป็นทุน คอนโดฯ ท่ีเปิดตัวใน 2H-2019 รำว 7,800 ยูนิต จำก 

22 โครงกำร ก็จะยังมีเงินทุนท่ีไม่เพียงพอ และหำก Developers แต่ละรำย

เลือกท่ีจะใช้เงินสด และรำยกำรอื่นๆ ท่ีเทียบเท่ำเงินสดเข้ำมำเพ่ิมเติม จ ำนวน

คอนโดฯ ท่ีเส่ียงสรำ้งไมเ่สรจ็ก็จะยังเหลือประมำณ 5,600 ยูนิต จำก 15 โครงกำร 

ซึ่งเป็นคิดสัดส่วน 7% ของคอนโดฯ ท่ีเปิดใหม่ท้ังหมดในปี 2019 เท่ำนั้น 

อย่ำงไรก็ดี ทำงเลือกนี้ในควำมเป็นจริงก็มักไม่ท ำกันนัก เนื่องจำกกำรใช้

เงินทุนท้ังหมดในกำรพัฒนำโครงกำร ในช่วงท่ีก ำลังซื้อชะลอตัว เป็นควำมเส่ียง

ต่อสภำพคล่องของ Developers อย่ำงมำก เรำจึงมักเห็นกำรระบำยสต็อก 

เพ่ือเสรมิสภำพคล่องมำกกวำ่ อย่ำงเช่นในกรณีของแสนสิร/ิ6 เป็นต้น

ส่ิงท่ีเรำน่ำจะเห็นมำกกวำ่คือ กำรเล่ือนกำรก่อสรำ้งของโครงกำรท่ียอดจองมี

แนวโน้มไม่ถึงเกณฑ์ท่ีสถำบันกำรเงินก ำหนดออกไปก่อน เพ่ือรอให้สภำพ

เศรษฐกิจและก ำลังซื้อของผู้บรโิภคฟื้ นตัวกลับมำ ซึ่งคำดวำ่จะน่ำจะมีรำว ๆ 50% 

ของคอนโดฯ ท่ีเปิดใหม่ท้ังหมดใน 2H-2019 หรือเทียบเท่ำ 20% ของคอนโดฯ 

เปิดใหม่ของท้ังปี 2019 ท้ังนี้ แม้กำรเล่ือนกำรก่อสร้ำงจะส่งผลให้โครงกำร

ดังกล่ำวใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงท่ีนำนกว่ำปกติ จนอำจท ำให้ Developers ต้อง

เสียค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพ่ิมขึ้น ไม่วำ่จะเป็นค่ำปรบัท่ีต้องจ่ำยให้กับผู้รบัเหมำก่อสรำ้ง

และผู้ซื้ อ ตลอดจนค่ำดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ำยให้กับสถำบันกำรเงิน แต่หลำยๆ 

โครงกำรในอดีตก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ววำ่เมื่อเศรษฐกิจเริม่ฟื้ นตัวกลับมำ โครงกำร

ท่ีดีมีจุดเด่นก็สำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้อยู่ดี เหมือนอย่ำงกรณีโครงกำร 

โนเบิล เพลินจิต ท่ีแม้จะเจอปัญหำกำรขออนุญำตก่อสร้ำงซึ่งท ำให้ต้องใช้

ระยะเวลำก่อสรำ้งนำนกวำ่ 6 ปี (2011-2017) ซ่ึงนำนกวำ่คอนโดฯ ท่ัวไปถึง 2-3 เท่ำ 

แต่ด้วยจุดเด่นด้ำนท ำเลท ำให้ ปัจจุบัน โนเบิล เพลินจิต จึงสำมำรถท ำยอดโอน

ไปแล้วถึง 88% ของโครงกำร/7

/6 แสนสิรผิลส าเรจ็ระบายสต็อกโอนเรว็ ก าเงนิสดหมื่นลบ.  https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000051771
/7 https://www.noblehome.com/stocks/media/presentation/2020/Q1/20200513%20Noble%20Analyst%20Meeting_1Q'20.pdf

7

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000051771
https://www.noblehome.com/stocks/media/presentation/2020/Q1/20200513%20Noble%20Analyst%20Meeting_1Q'20.pdf
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000051771
https://www.noblehome.com/stocks/media/presentation/2020/Q1/20200513%20Noble%20Analyst%20Meeting_1Q'20.pdf
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บทสรุปของควำมกังวลเรื่องคอนโดฯ จะสรำ้งไม่เสรจ็คือ?

แม้กำรระบำดของ โควดิ-19 จะท ำให้ควำมต้องกำรคอนโดฯ ตกลงอย่ำงฉับพลัน 

แต่เรำวิเครำะห์ว่ำกำรท่ีคอนโดฯ จะถูกยกเลิกกำรก่อสร้ำงและถูกท้ิงร้ำง

เป็นไปได้น้อย เพรำะควำมต้องกำรซื้อน่ำจะกลับมำได้ภำยในระยะเวลำ 1-2 ปี 

อย่ำงไรก็ดี เรำอำจได้เห็น “โครงกำรคอนโดฯ ท่ีสรำ้งล่ำช้ำจำกก ำหนดกำรเดิม” 

มำกขึน้ เนื่องจำก Developers ท่ีก ำลังพัฒนำโครงกำรคอนโดฯ ท่ียังมียอดจอง

ไม่ดีนัก มีโอกำส “เล่ือนกำรก่อสร้ำง” ออกไปก่อน มำกกว่ำกำรน ำเงินทุนของ

ตนเองไปใช้ในกำรก่อสร้ำงท้ังหมด ซึ่งอำจท ำให้บริษัทขำดสภำพคล่องอย่ำง

รุนแรงได้ ซึ่งก็มีจ ำนวนไม่มำกนัก เนื่องจำก Developers ได้เริ่มชะลอกำร

ก่อสรำ้งคอนโดฯ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวต้ังแต่ช่วงปีท่ีแล้ว

ผู้รับเหมำก่อสร้ำง และสถำบันกำรเงินอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเล่ือนกำร

ก่อสรำ้งบ้ำง แต่ก็ยังดีกวำ่กำรปล่อยให้กำรก่อสรำ้งนั้นไม่เสรจ็ เพรำะผู้รบัเหมำ

จะไม่ได้ค่ำก่อสรำ้งเต็มจ ำนวน ขณะท่ีสถำบันกำรเงนิก็ต้องรบัรูสิ้นเชื่อด้อยคณุภำพ 

(NPL) ส่วนผู้ซื้อท่ีท ำกำรจองคอนโดฯ ไปแล้ว ผลกระทบดูจะเป็นเพียงควำมล่ำช้ำ

ของกำรก่อสรำ้งมำกกวำ่กำรยกเลิกโครงกำร ซึ่งผู้บรโิภคก็สำมำรถเรยีกรอ้ง

ค่ำเสียหำยได้ หำกกำรก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ ไม่เป็นไปในช่วงเวลำท่ีตกลงไว้

Implication:

Developers เจ้ำของโครงกำรท่ีมียอดจองไม่ดีนักควรพิจำรณำให้ถ่ี

ถ้วนวำ่จะ “สรำ้งต่อจนเสรจ็ด้วยเงนิตัวเอง” หรอื “เล่ือนกำรก่อสรำ้ง”

ด้วยสภำพเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภำวะหดตัว ตัวเลือก “เล่ือนกำรก่อสรำ้งออกไปก่อน” ดู

จะมีควำมเส่ียงน้อยกว่ำ “กำรสร้ำงต่อให้เสร็จด้วยเงินตนเอง” ท่ีอำจท ำให้ 

Developers มีสภำพคล่องลดลง อย่ำงไรก็ดี Developers ควรมีวิธีกำรส่ือสำร

ให้กับผู้ซื้อทรำบวำ่กำรก่อสรำ้งจะมีควำมล่ำช้ำออกไป ไม่ใช่จะสรำ้งไม่เสรจ็ (ไม่ท ำให้

ผู้ซื้อวิตกกังวล) และควรมีกำรบริหำรจัดกำรกับผู้ซื้อท่ีไม่สำมำรถเข้ำอยู่ได้ตำม

สัญญำ หำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำออกไป เช่น กำรเช่ำท่ีอยู่อำศัยในระดับ และท ำเล

ใกล้เคียงกันเป็นกำรชั่วครำว หรอืกำรให้เงนิชดเชยเป็นกำรทดแทน เป็นต้น


