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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564
ผลจากการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดันภาพรวมขยับขึ้นสูงขึ้นหลังจากต่ากว่าค่ากลางต่อเนื่องถึง 10 ไตรมาส
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศั ย
ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ภาพรวมของไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่า กั บ
52.0 เพิ่ ม ขึ ้น เมื่ อ เทีย บกั บ ไตรมาสก่ อ นหน้ า (QoQ) และมี ค่ า ดั ช นีสู ง กว่ าค่ า กลางที่ ร ะดั บ 50.0 ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เห็นว่า
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุร กิจเพิ่ม สูงขึน้ เป็ น ไตรมาสแรกหลังจากที่มีค่า ดัชนีความเชื่อมั่นต่ ากว่ า ค่ า
กลางต่อเนื่องกันมาเป็ น ระยะเวลาถึง 10 ไตรมาส ขณะที่ความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 62.0 เพิ่มขึน้ จาก
ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57.2 และมีการเพิ่มขึน้ เกือบทุกปัจจัย เป็ นผลมาจากการต่อมาตรการลดค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธิ์ และการจดจานอง
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ทั้งนี้ค่า
ดัชนีในไตรมาสนี้ที่เพิ่มสูงขึน้ มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV
ชั่วคราว สาหรับสัญญาเงินกู้ที่ทาสัญญาตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิ จ
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 รวมถึงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิ ดประเทศในต้ น
เดือนธันวาคม 2564 โดยคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อการกลับมาของกาลังซื้อที่อยู่อาศัยของคนต่างชาตินับเป็ นปัจจัยบวกที่
สาคัญต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในทิศทางที่เป็ นบวกเพิ่มขึน้
เมื่อจาแนกกลุ่มผู้ประกอบการฯ ตามประเภทบริษัท พบว่า ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันของผู้ประกอบการกลุ่ ม
Listed Companies ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 56.3 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 และสูงกว่าไตรมาสก่ อ น
หน้ า ที่ มีค่ าดั ชนี 50.0 แสดงให้เห็ นว่า ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม Listed Companies มี ค วามเชื่อ มั่นต่ อธุ รกิ จในภาวะปัจจุบัน
เพิ่มขึน้ จากไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 62.5 สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า และ
การเปิ ดตัวโครงการใหม่หรือเฟสใหม่มีค่าดัชนีเท่ากับ 60.3 ซึ่งสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าเช่นเดียวกัน
ขณะที่ ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม Non-listed Companies ในไตรมาส 4 ปี 2564 มี ค่ า ดั ช นี ค วามเชื่อมั่ น เท่า กั บ 45.5
เพิ่ ม ขึ ้น จากไตรมาสก่ อ นหน้า ซึ่ง อยู่ ที่ร ะดั บ 42.7 ทั้ ง นี้ มี แ นวโน้ ม ดั ช นีในด้ า นต่ า ง ๆ เพิ่ ม ขึ ้น ในทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ
ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies เห็นได้จากยอดขายที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 48.1 สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า และเปิ ดตั ว
โครงการใหม่หรื อเฟสใหม่มีค่ า ดั ชนีเ ท่ากั บ 47.1 ซึ่ ง สู ง กว่ า ไตรมาสก่อ นหน้า เช่นเดี ยวกัน แต่ อ ย่ างไรก็ ดี ค่ า ดั ชนีของ
ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies ในทุกด้านยังคงต่ากว่าค่ากลางที่ร ะดั บ 50 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่ น ต่ อ
ธุรกิจในภาวะปัจจุบันที่อยู่ในระดับที่ต่า และต่ากว่ าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies อย่างมีนัยสาคัญ (ดูตารางที่ 1
และแผนภูมิที่ 1)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปั จจุบัน (Current Situation Index)
หัวข้อ

Listed Companies

Non-listed Companies

Current Situation Index

Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64

1. ผลประกอบการ

46.7 51.3 46.4 47.4 59.4 38.8 36.3 33.0 38.4 44.2 43.5 45.3 41.1 43.8 53.3

2. ยอดขาย

50.0 54.8 55.4 47.6 62.5 39.5 41.1 38.4 41.1 48.1 45.8 49.3 48.6 45.0 56.7

3. การลงทุน

48.3 57.1 53.1 53.6 58.3 44.7 43.5 38.4 47.3 47.1 46.9 51.7 47.2 51.1 53.8

4. การจ้างงาน

51.7 42.9 51.0 56.0 56.9 42.8 42.7 44.6 50.9 48.1 48.1 42.8 48.5 53.9 53.4

5. ต้นทุนการประกอบการ

46.7 46.4 41.7 41.7 40.3 42.8 45.8 44.6 38.4 38.5 45.1 46.2 42.9 40.4 39.6

6. การเปิ ดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่

51.7 44.0 58.7 53.8 60.3 44.1 40.8 36.6 40.2 47.1 48.6 42.8 49.9 48.3 55.0

ดัชนีความเชือ่ มั่นในภาวะปั จจุบนั

49.2 49.4 51.1 50.0 56.3 42.1 41.7 39.3 42.7 45.5 46.3 46.3 46.4 47.1 52.0

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปั จจุบัน (Current Situation Index)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ป ระกอบการธุ รกิจ พัฒนาที่อยู่ อาศัยในกรุง เทพฯ – ปริมณฑล ในภาพรวมอีก 6
เดือนข้างหน้า (Expectations Index) มีค่าเท่ากับ 62.0 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57.2 และมีการเพิ่มขึน้
เกือบทุกปัจจัย ยกเว้นในปัจจัยของต้นทุนผู้ประกอบการที่ต่ากว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 ในภาพรวมของดัชนีความเชื่อมัน่ ใน
อีก 6 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่ อนหน้านี้ สะท้ อนให้เห็น ว่า ผู้ป ระกอบการมี ความเชื่ อมั่น ต่อ การพั ฒนาธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าในเชิงบวกเพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการที่รัฐบาลประกาศต่ออายุมาตรการเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2564 ให้มีการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจานองสาหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และ
ขยายครอบคลุมไปถึงบ้านมือสองด้วย จากเดิมที่ให้เฉพาะบ้านใหม่ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผู้ประกอบการ
คาดการณ์ว่าหากมีการเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มากขึน้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทาให้กาลังซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ค วามเชื่อมั่น ต่อ การพัฒนาธุร กิจอสั งหาริมทรั พย์ในอี ก 6
เดือนข้างหน้าเพิ่มมากขึน้
เมื่อจาแนกกลุ่มผู้ประกอบการฯ ตามประเภทบริษัท พบว่า กลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก
6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 67.4 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 62.9 สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 และจะเห็นได้ว่า มี
การเพิ่มขึน้ ในทุกปัจจัยอย่างมีนยั สาคัญ
ขณะที่ผู้ประกอบการฯ กลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 54.0 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่
ระดั บ 48.7 และสู ง กว่ า ค่ ากลางที่ร ะดั บ 50.0 เช่ น กั น โดยเป็ นการเพิ่ มขึน้ ในทุก ปัจจัย เช่นเดีย วกั น เห็ นได้ อย่ างชัดว่า
ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies และผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies เริ่มมีความมั่นใจในอีก 6 เดือน
ข้างหน้ามากยิ่งขึน้ (ดูตารางที่ 2 และ แผนภูมิที่ 2)
ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index)
หัวข้อ

Listed Companies

Non-listed Companies

Expectations Index

Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64

1. ผลประกอบการ

58.3 69.7 58.3 65.8 75.0 47.4 52.5 41.1 47.3 57.7 53.9 62.8 51.4 58.4 68.1

2. ยอดขาย

61.7 75.0 58.7 66.7 77.8 51.3 57.5 43.8 54.5 58.7 57.5 68.0 52.7 61.8 70.1

3. การลงทุน

66.7 69.0 65.6 69.0 81.9 47.4 55.8 42.0 53.6 60.6 58.9 63.8 56.2 62.9 73.4

4. การจ้างงาน

56.7 54.8 55.2 63.1 66.7 44.7 49.2 42.9 48.2 55.8 51.9 52.5 50.3 57.1 62.3

5. ต้นทุนการประกอบการ

48.3 46.4 35.4 41.7 25.0 40.1 42.5 45.5 37.5 28.8 45.1 44.9 39.5 40.0 26.5

6. การเปิ ดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่

66.7 66.7 60.9 71.3 77.9 48.0 51.7 41.1 50.9 62.5 59.2 60.7 53.0 63.1 71.8

ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า 59.7 63.6 55.7 62.9 67.4 46.5 51.5 42.7 48.7 54.0 54.4 58.8 50.5 57.2 62.0

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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แผนภูมิที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วิธีการจัดทาข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออกแบบสอบถามเพื่ อจั ดทา “ดัชนีความเชื่อมั่น ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อ าศั ยในกรุง เทพฯ และปริมณฑล” เป็ นรายไตรมาส โดยเริ่มจัดทามาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี
2550
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จะแบ่งออกเป็ น ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) และดัชนีความ
เชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectation Index) ซึ่งทั้งสองดัชนี จะมีข้อคาถาม 6 ด้าน ได้แก่ ผลประกอบการของบริษทั
ยอดขาย สถานการณ์การลงทุน การจ้างงาน ต้นทุนการประกอบการ และการเปิ ดโครงการใหม่
ในการประมวลผล ศูนย์ข้อมูลฯ จะให้น้าหนักกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ (Listed Companies)
มากกว่า บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Non-listed Companies ) ในสัดส่วน 60 : 40 เนื่องจากโครงการที่อยู่
อาศั ย ที่ อ ยู่ร ะหว่ างการขายในกรุ ง เทพฯ – ปริ มณฑลปัจ จุบันส่ วนใหญ่เ กินกว่า ร้อ ยละ 60 เป็ น โครงการของ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสอบถาม จะเป็ นผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และนครปฐม
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การแปลความหมาย
ค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50.0 จุด ดังนั้น หากค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและมี
มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ธุร กิจ ในทางตรงกันข้าม หากค่าดัชนีต่ากว่าค่ากลาง จะหมายถึง ผู้ประกอบการมีค วาม
เชื่อมั่นลดลงและมีมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์ธุรกิจ
……………………………………………..
ข้อความจากัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนีศ้ ูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ห รือจากการประมวลผลทีเ่ ชือ่ ถือได้ศูน ย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจน
มั่น ใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยัน ความถูกต้ องหรือความเป็น จริงและไม่อาจรับผิดชอบต่อ ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูลผู้น าข้อมูล
ไปใช้พึงใช้ว ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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