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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

โทร. 02-202-1518 

14 มกราคม 2554 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไตรมาส 4 ป 2553 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q4/2553 
 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2553 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย แถลงวา ในการสํารวจความเช่ือมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ไตรมาส 4 ป 2553 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 165 

บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

135 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนี

มีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 
 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2553 

พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 55.0 ปรับตัวเพิ่มข้ึน

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลว (3/2553) ที่ดัชนีมีคาเทากับ 52.8 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว (ไตรมาส 

4/2552) ดัชนีมีคาเทากับ 57.8 คาดัชนีที่เพิ่มข้ึนแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed) มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 59.7 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 

57.4  

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ

เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 50.3 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 48.2  
การท่ีดัชนีความเช่ือม่ันในภาวะปจจุบันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแลว มีปจจัยจากการที่

ผูประกอบการทั้ง Listed และ Non-Listed มีผลประกอบการและการเปดโครงการใหมที่เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากผูประกอบการเริ่มมีความมั่นใจหลังสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองเร่ิมทรงตัว
และไมผันผวนรุนแรงดังเชนในชวงครึ่งปแรก 
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สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 

4/2553 มีคาเทากับ 68.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวที่มีคาเทากับ 65.6 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของ

ปที่แลวมีคาเทากับ 70.4   

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 

เทากับ 74.7 ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 70.6  

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 

62.7 โดยดัชนีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 60.6 
ดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนมิถุนายน 2554 เทียบกับเดือน

ธันวาคมที่ตอบแบบสอบถาม) มีคาเพิ่มขึ้นโดยผูประกอบการท้ัง Listed และ Non-Listed มองไปใน

อนาคตและประเมินวาปจจัยทุกอยางดูดีขึ้นยกเวนปจจัยดานตนทุนประกอบการ ทั้งนี้

ผูประกอบการรายใหญยังมีมุมมองเชิงบวกตอการเปดโครงการใหมในอนาคต แสดงใหเห็นวา

ผูประกอบการรายใหญยังมีความเชื่อม่ันในสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพย แตผูประกอบการ

รายเล็กยังคงมีความระมัดระวังในการเปดโครงการใหมในอนาคต เน่ืองจากมีอํานาจการแขงขัน

นอยกวา ประกอบกับมาตรการสกัดการเก็งกําไร ทําใหผูประกอบการรายเล็กยิ่งเสียเปรียบ 

 

 

 

 

 

 

 
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได            

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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        ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 
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ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 
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