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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 

 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2557 
REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q2/2014 

 

 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 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 

 
ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 

2557 พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 56.0 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว (1/2557) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 43.7 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน (ไตรมาส 2/2556) ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 54.7  

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวา สําหรับผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Listed) มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 62.3 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่ง
มีคาดัชนี 45.6 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 49.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 41.9 

คาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบันอยูที่ 56.0 ในไตรมาส 2/2557 เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 
ไตรมาส หรือต้ังแตไตรมาสแรก ป 2556 โดยผูประกอบการมีความเชื่อม่ันเพิ่มขึ้นในทุกดาน ทั้ง
ผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจางงาน ตนทุนประกอบการและการเปดโครงการใหม
และ/หรือ เฟสใหม  
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เนื่องจากการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นนี้ ดําเนินการในเดือนสุดทายของไตรมาส คือเดือน

มิถุนายน ดังนั้น ผลสํารวจจึงสะทอนความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยซ่ึง
เพิ่มขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยผูประกอบการ
สวนใหญเห็นวาสถานการณการเมืองไดกลับคืนสูความสงบ และมีการดําเนินการทางเศรษฐกิจ
หรือการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมในหลายดาน 

ความเชื่อมั่นที่เพิ่มข้ึนมากนั้น เกิดกับทั้งผูประกอบการรายใหญซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
และผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยซึ่งสวนใหญเปนรายกลางและรายยอย ทั้งนี้ แมผูประกอบการนอก
ตลาดจะมีระดับความเชื่อมั่นตํ่ากวาผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียน แตก็ถือวาคาดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยสูงที่สุดในรอบ 4 ไตรมาส  

 
สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 

2/2557 มีคาเทากับ 67.3 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาเทากับ 58.2 แตลดลงเล็กนอยจากไตร
มาสเดียวกันของป 2556 ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 67.4 

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน
ขางหนา เทากับ 71.6 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 61.9 

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา มี
คาดัชนีเทากับ 63.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 54.5 

คาดัชนีความคาดหวังใน  6 เดือนขางหนา  (มองยาวไปถึงเดือนธันวาคม  2557 
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่สํารวจความเชื่อม่ัน) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่แลว (ซ่ึงมองถึงเดือนธันวาคม 2557) โดยผูประกอบการมีความคาดหวังที่ดี ทั้งในดานผล
ประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจางงาน และการเปดโครงการใหม และ/หรือ เฟสใหม  

 

 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 
     ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได            
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไม
อาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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คากลางดัชนี คากลางดัชนีคากลางดัชนี

 

ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 

 

 
 

 

                     

 

 

คากลางดัชนี
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คากลางดชันี
คากลางดัชนีคากลางดัชนีคากลางดัชนี

                                                                                                                                               

         ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 

 

                 
 

                  

 
 
 

 

คากลางดัชนี


