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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธรุกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยไตรมาส 3 ป 2554 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q3/2554 
 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเช่ือม่ันของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย ประจําไตรมาส 3 ป 2554 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย แถลงวา ในการสํารวจความเช่ือมั่นของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย ไตรมาส 3 ป 2554 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 166 บริษัท 
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 136 
บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเช่ือม่ันของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น หากคา

ดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะท่ีดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะท่ีดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีต่ํากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะท่ีไมดี และหากดัชนีมี

คาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะท่ีแยลงจากเดิม 
 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อม่ันของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย ประจําไตรมาส 3 ป 2554 
พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 56.2 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสท่ีแลว (2/2554) ซ่ึงดัชนีมีคาเทากับ 54.3 และไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 3/2553) ซ่ึงดัชนีมี
คาเทากับ 52.8  

เม่ือแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Listed) มีคาความเช่ือม่ันในภาวะปจจุบันเทากับ 61.5 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว ซ่ึงมีคาดัชนี 57.8 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ
เช่ือม่ันในภาวะปจจุบันเทากับ 50.8 ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากไตรมาสท่ีแลว ซ่ึงมีคาดัชนี 50.9  

 

เนื่องจากการสํารวจรอบนี้ ดําเนินการในชวงประมาณกลางเดือนกันยายน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีการจัดตั้ง
รัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้งแลว ผูประกอบการมีความคาดหวังสูง และภาวะน้ําทวมยังมาไมถึงพื้นท่ี
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลในขณะนั้น อีกท้ังการปรับขึ้นของราคาวัสดุกอสรางเริ่มชะลอตัวตามราคาน้ํามัน ดังนั้น 
คาดัชนีความเชื่อม่ันจึงยังอยูในระดับสูง ผูประกอบการรายใหญยังมีแผนการลงทุนในโครงการใหมในชวงไตร
มาสสามอยู แตผูประกอบการรายยอยมีความเชื่อม่ันลดลง ท้ังในดานผลประกอบการ ยอดขาย และการลงทุน  
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สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 3/2554 มีคา

เทากับ 68.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว ซ่ึงมีคาเทากับ 68.1 ขณะท่ีไตรมาสเดียวกันของป 2553 ดัชนีมี
คาเทากับ 65.6   

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 
เทากับ 71.2 ปรับลดลงจากไตรมาสท่ีแลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 73.3 

สวนบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 
66.0 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 63.0 

 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนาเพิ่มขึ้น (มองไปถึงเดือนมีนาคม 2555 เปรียบเทียบกับเดือน
กันยายน 2554 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีสํารวจความเชื่อม่ัน) โดยผูประกอบการคาดวาจะมีการปรับเพิ่มรายได
ขาราชการในชวงตนปหนา และราคาวัสดุกอสรางนาจะทรงตัวอยูได ในสวนผูประกอบการรายใหญคาดหวังวา
จะมีผลประกอบการและยอดขายท่ีดีขึ้นในอีก 6 เดือนขางหนา สวนผูประกอบการรายยอยมีความคาดหวังนอย
กวาผูประกอบการรายใหญ 

 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดหรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได            ศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบ

ตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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              ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 
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ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 
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