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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
โทร. 02-202-1518 

 

  
 ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2555 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q4/2555 
 

 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2555 
ในการสํารวจความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2555 มี

ผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 166 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 31 บริษัท และ
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 135 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

 

ผลการสํารวจพบวาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 56.8 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 51.3 ในไตรมาสที่แลว (ไตรมาส 3/2555) และเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 37.2 ในไตรมาส
เดียวกันของปกอน (ไตรมาส 4/2554) ซึ่งเปนชวงเกิดวิกฤตน้ําทวม สําหรับคาดัชนี 56.8 ในไตรมาสนี้นับเปน
คาดัชนีสูงที่สุดในรอบประมาณ 3 ป 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Listed) มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 64.3 ปรับเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 54.9 ในไตรมาสที่แลว สําหรับ
คาดัชนี 64.3 ของผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสนี้ นับเปนคาดัชนีสูงที่สุดในรอบประมาณ 3 
ปเชนกัน 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 49.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 47.8 ในไตรมาสที่แลว  
 

คาดัชนีในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลว แสดงวาผูประกอบการมีความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด อาทิ ผลประกอบการ ยอดขาย การจางงาน และการเปดโครงการ
ใหมและ/หรือเฟสใหม ยกเวนในหมวดตนทุนการประกอบการและการลงทุน  

 
สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) มีคาเทากับ 71.0 ปรับ

เพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 69.6 ในไตรมาสที่แลว และเพิ่มจากคาดัชนี 60.8 ในไตรมาสเดียวกันของป 2554 นับเปน
คาดัชนีความคาดหวังที่สูงที่สุดนับต้ังแตศูนยขอมูลฯจัดทําขอมูลคาดัชนีนี้มา 
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โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 

เทากับ 77.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 75.0 ในไตรมาสที่แลว 
สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา มีคา

ดัชนีเทากับ 64.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากคาดัชนี 64.1 .ในไตรมาสที่แลว 

คาดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองยาวไปถึงเดือนมิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่สํารวจความเชื่อมั่น) ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูประกอบการมี
ความคาดหวังที่ดีขึ้นตออนาคตอีกครึ่งปขางหนา  

 
 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายใหญมีความ
เชื่อม่ันทั้งในปจจุบันและความคาดหวังในอนาคตสูงกวาผูประกอบการรายยอยและรายกลาง 
เนื่องจากความไดเปรียบในการครอบครองสวนแบงการตลาด เห็นไดจากสัดสวนโครงการที่อยูอาศัย
เปดขายใหมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในป 2555 ผูประกอบการซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนมีสวนแบง
การตลาดมากกวารอยละ 60 

 
อนึ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา
ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนีมี
คาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 

 
  
 

 
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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