
REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

1 

ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

โทร. 02-202-1518 

14  มกราคม 2553 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไตรมาส 4 ป 2552 

REIC Housing Developers Sentiment Index (HDSI) Q4/2552 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2552 
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย แถลงวา  ในการสํารวจความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ไตรมาส 4 ป 2552 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 157 

บริษัท มากกวาทุกคร้ังที่ผานมา เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 28 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 129 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม

จดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  
ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนี

มีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 
 
ผลสํารวจและการแปลผล 
 
ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 

ป 2552 พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในไตรมาสปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 57.8 ซึ่ง

สูงที่สุดเทาที่ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดเคยจัดทําดัชนีนี้ และสูงข้ึนตอเนื่องจากไตรมาสท่ีแลวที่มีคาเทากับ 

55.8 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปที่แลวดัชนีนี้อยูในระดับตํ่าสุดที่ 36.3   

เม่ือแยกประเภทผูตอบเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย พบวาบริษัทจดทะเบียนมีคาความเช่ือมั่นในไตรมาสปจจุบันเทากับ 65.4 สูงที่สุดเทาที่เคย

จัดทําดัชนีมาและเปนการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาดัชนีเทากับ 61.9 และ คาดัชนี

เพิ่มสูงข้ึนมากแสดงถึงความเชื่อม่ันที่ปรับตัวดีข้ึนมาก  
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บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปจจุบันเทากับ 50.1 มีคาสูงที่สุดเทาที่เคย

จัดทําดัชนีมาเชนกันเปนการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 49.6 และ

นับเปนคร้ังแรกที่ดัชนีมีคาสูงกวาคากลางอีกดวย(คากลางเทากับ 50) แสดงวาความเชื่อมั่นโดยภาพรวมของ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งอยูนอกตลาดหลักทรัพยดีข้ึนมาก  
การท่ีดัชนีความเชื่อม่ันในไตรมาสปจจุบันปรับตัวสูงขึ้นโดยภาพรวม สะทอนจากมุมมองดาน

บวกจากทั้งผลประกอบการ ยอดขาย การจางงาน และการเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้น ขณะที่ตนทุน
การประกอบการก็ปรับตัวดีขึ้นดวย ทั้งนี้ดวยอานิสงสของมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ทั้งมาตรการหักลดหยอนภาษีซ่ึงสิ้นสุดไปเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 และมาตรการลดหยอน
คาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองท่ีใกลจะหมดอายุลง ทําใหผูประกอบการเรงกอสรางและ
โอนกรรมสิทธิ์เปนจํานวนมาก ประกอบกับผูบริโภคไดรับแรงกระตุนจากรายการสงเสริมการขาย
ของโครงการตางๆ  

 

สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index)  ประจําไตรมาส 

4/2552 มีคาเทากับ 70.4 ซึ่งสูงที่สุดเทาที่ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดเคยจัดทําดัชนีนี้เชนเดียวกัน และ

สูงข้ึนตอเนื่องจากไตรมาสที่แลวที่มีคาเทากับ 69.9 ขณะท่ีไตรมาสเดียวกันของปที่แลวดัชนีนี้อยูในระดับ

ตํ่าสุดที่ 40.2   

โดยในสวนของบริษัทจดทะเบียนมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 76.5 ปรับตัว

สูงข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาเทากับ 75.9 

และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 64.4 ปรับตัวสูงข้ึน

จากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาเทากับ 64.0 
การที่ดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนามีคาปรับสูงขึ้นเล็กนอย  แสดงใหเห็นวา

ผูประกอบการ ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยมีความเชื่อม่ันตอภาคอสังหาริมทรัพยในอนาคตวาจะ
ปรับตัวดีขึ้น   ผูประกอบการยังคงเปดตัวโครงการใหมตอเนื่องจากปกอนโดยเฉพาะโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากบีโอไอ อยางไรก็ตาม ปญหาการเมืองที่ไมนิ่ง ราคาน้ํามันท่ียังผันผวนถือ
เปนปจจัยลบที่ผูประกอบการตองเฝาระวัง  
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ดัชนีความเช่ือมั่นในไตรมาสปจจบุัน (Current Situation Index) 
 

 
 

 
 
 
 

  บริษัทจดทะเบียน (Listed Companies)                บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน (Non-Listed Companies)  
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                 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 

 

       
 

    บริษทัจดทะเบียน (Listed Companies)                  บริษทัที่ไมไดจดทะเบียน (Non-Listed Companies) 
 

                                
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือจาก

การประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความ

ถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ 

และตรวจสอบตามความเหมาะสม   

คากลางดัชนี 
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