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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 

 

  ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2556 
REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q4/2556 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2556 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 
166 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 136 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 
เทากัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น หาก
คาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา
ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนีมี
คาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2556 
พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 50.5 ปรับตัวลดลง
จากไตรมาสท่ีแลว (3/2556) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 52.5 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 
4/2555) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 56.8  

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวา สําหรับผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Listed) มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 56.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 57.8 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 44.8 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 47.3 

คาดัชนีในไตรมาส 4/2556 สูงกวา 50.0 แสดงวาผูประกอบการยังมีความเห็นวาภาวะตลาดยัง
ดีอยู แตดัชนีปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีแลว และลดลงตํ่าสุดในรอบ 8 ไตรมาส (นับจากชวง
วิกฤตน้ําทวมปลายป 2554) แสดงวาผูประกอบการมีความมั่นใจลดลง โดยมีความกังวลดานผล
ประกอบการและยอดขาย กังวลดานการจางงานเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน กังวลดานตนทุนการ
ประกอบการเพิ่มขึ้นจากราคาวัสดุ และชะลอการเปดโครงการใหม และ/หรือ เฟสใหม ในไตรมาส 
4/2556 กังวลดานปจจัยเศรษฐกิจโดยภาพรวมและความไมสงบทางการเมือง 

ทั้งนี้ ผูประกอบการรายกลางและรายยอยซึ่งสวนใหญอยูนอกตลาดหลักทรัพยมีความเชื่อมั่นลดลงมาก
และตํ่าสุดในรอบ 8 ไตรมาสเชนเดียวกัน  แตผูประกอบการรายใหญซึ่งสวนใหญอยูในตลาดหลักทรัพยยังมี
ความเชื่อมั่นสูงกวา 
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สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 4/2556 
มีคาเทากับ 62.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาเทากับ 60.4 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2555 ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 71.0 

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 
เทากับ 67.2 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 64.4 

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา มีคา
ดัชนีเทากับ 56.8 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 56.4 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองยาวไปถึงเดือนมิถุนายน 2557 เปรียบเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2556 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่สํารวจความเชื่อมั่น) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว โดย
ผูประกอบการมีความคาดหวังที่ดีขึ้นวาสถานการณความยุงยากตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจและ
การเมืองนาจะคลี่คลายไดกอนถึงกลางป 2557  

  
  
 
 
 
 

 
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

     ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได            
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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คากลางดัชนี คากลางดัชนี 

คากลางดัชนี

 
           ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 
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ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 

                                                 

                                                                   

                                  

                                    
 

 


