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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

โทร. 02-202-1518 

 

  ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2555 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q2/2555 

 
 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2555 

ในการสํารวจความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ไตรมาส 2 ป 2555 มีผูประกอบการ

ตอบแบบสอบถามจํานวน 166 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทที่ไมได

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 136 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัท

ไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น หาก

คาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนีมี

คาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 
 

 
ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2555 

พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 55.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึน

จากไตรมาสที่แลว (1/2555) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 54.3 และไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 2/2554) ซึ่ง

ดัชนีมีคาเทากับ 54.3 เชนกัน 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(Listed) มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 62.8 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 61.9 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ

เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 48.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 46.8 
 

คาดัชนีในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีแลว โดยผูประกอบการมีความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด อาทิ ผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจางงาน และการเปด
โครงการใหมและ/หรือเฟสใหม ยกเวนในดานตนทุนการประกอบการ เนื่องจากการปรับขึ้นคาแรง
ขั้นตํ่าในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 
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สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 2/2555 

มีคาเทากับ 67.9 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาเทากับ 67.0 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของป 2554 ดัชนี

มีคาเทากับ 68.1 

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 

เทากับ 73.5 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 71.7 

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา มีคา

ดัชนีเทากับไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 62.3 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ

เดือนมิถุนายน 2555 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่สํารวจความเชื่อม่ัน) สูงกวาคากลางและมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังที่ดีขึ้นตออนาคต แตอาจยังมีความกังวลตอปจจัยลบ

บางดาน เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง อุทกภัย และคาแรงขั้นตํ่าซ่ึงปรับเพิ่มขึ้นต้ังแตวันที่ 1 

เมษายน 2555 ประกอบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน ทําใหผูประกอบการอาจจางแรงงานนอยลง

และใชเทคโนโลยี Pre-cast มากขึ้น  

 

 
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

     ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได            

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด 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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