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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 

 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 1 ป 2557 
REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q1/2014 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 1 ป 2557 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 166 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 30 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 136 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจด
ทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 
หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัย
วาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหาก
ดัชนีมีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 

 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 1 ป 
2557 พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 43.7 
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่แลว (4/2556) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 50.5 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอน (ไตรมาส 1/2556) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 57.8  

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวา สําหรับผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Listed) มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 45.6 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่ง
มีคาดัชนี 56.2 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 41.9 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 44.8 

คาดัชนี 43.7 ในไตรมาส 1/2557 ลดลงมาก ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาและเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน และถือวาลดลงต่ําท่ีสุดในรอบ 9 ไตรมาส (นับจากชวง
วิกฤตน้ําทวมปลายป 2554) สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการยังขาดความมั่นใจ โดยเฉพาะใน
ดานยอดขายและผลประกอบการ นอกจากน้ี ยังมีความกังวลดานการลงทุน การจางงาน ตนทุน
การประกอบการ และชะลอการเปดโครงการใหม และ/หรือ เฟสใหม  
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ความเช่ือมั่นที่ลดลงมากนั้น เกิดกับทั้งผูประกอบการรายใหญซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
และผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยซึ่งสวนใหญเปนรายกลางและรายยอย ทั้งนี้ ผูประกอบการนอก
ตลาดมีความเช่ือมั่นในระดับตํ่ากวาคากลางตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 3 ไตรมาสแลวหรือต้ังแตกลางป 
2556 และมีระดับความเชื่อมั่นตํ่ากวาผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 
สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 

1/2557 มีคาเทากับ 58.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาเทากับ 62.0 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของป 2556 ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 71.6 

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน
ขางหนา เทากับ 61.9 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 67.2  

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา มี
คาดัชนีเทากับ 54.5 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 56.8 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองยาวไปถึงเดือนกันยายน 2557 
เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2557 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่สํารวจความเชื่อมั่น) ปรับลดลงจากไตร
มาสท่ีแลว (ซ่ึงมองถึงเดือนมิถุนายน 2557) โดยผูประกอบการยังคงมีความกังวลตออนาคต จาก
ปจจัยลบตางๆ ซ่ึงยังมีแนวโนมยืดเยื้อทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง 

 
 

 
 

 
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

     ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได            
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไม
อาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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คากลางดชันี คากลางดัชนีคากลางดัชนีคากลางดัชนีคากลางดัชนี

   ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 

          
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คากลางดัชนี 
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      ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 
           

                          
 

                          
 

คากลางดัชนี 
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