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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

โทร. 02-202-1518 

7  กรกฎาคม 2553 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไตรมาส 2 ป 2553 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q2/2553 
 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2553 
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย แถลงวา  ในการสํารวจความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ไตรมาส 2 ป 2553 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 166 

บริษัท มากกวาทุกคร้ังที่ผานมา เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 28 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 138 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม

จดทะเบียน 50:50 เทากัน 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  
ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนี

มีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 
 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 2 ป 2553 

พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 49.9 ปรับตัวลดลง

เปนคร้ังแรกนับต้ังแตไตรมาสแรกป 2552 และลดลงมากเมื่อเทียบกับคาดัชนี 59.0 ของไตรมาสที่แลว (ไตร

มาสแรก ป 2553 ซึ่งดัชนีมีคาสูงที่สุดเทาที่ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดเคยจัดทําดัชนีนี้มา) ขณะที่ไตรมาส

เดียวกันของปที่แลว(ไตรมาส 2/2552) ดัชนีมีคาเทากับ 48.1 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed) มีคาความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 53.7 ปรับตัวลดลงเปนคร้ังแรกนับต้ังแตไตร

มาสแรกป 2552 เชนเดียวกัน คาดัชนีลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แลวของปนี้ ซึ่งมีคาดัชนี 67.6 และ

เปนคาดัชนีสูงที่สุด ณ ขณะนั้น คาดัชนีที่ลดลงมากแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวลดลงมากจากไตรมาสแรก 

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed)  มีคาดัชนีความ

เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 46.2 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 50.5 และเปนคาดัชนีสูง

ที่สุด ณ ขณะนั้นเชนกัน คาดัชนีที่ลดตํ่าลงเชนนี้ แสดงวาความเชื่อมั่นโดยภาพรวมของผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็ก ซึ่งอยูนอกตลาดหลักทรัพยลดลงจากไตรมาสแรกเชนกัน 
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การที่ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันลดลงจากไตรมาสแรก มีปจจัยจากการที่ผูประกอบการทั้ง 

Listed และ Non-Listed มองผลประกอบการในไตรมาส 2/2553 วาไมดีเทาไตรมาสแรก และมีตนทุน

ประกอบการที่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสแรก ผูประกอบการที่เปน Non-Listed มีมุมมองเชิงลบดานยอดขาย แต

ผูประกอบการที่เปน Listed ยังมีมุมมองเชิงบวกแมยอดขายจะลดลงมากจากไตรมาสแรกจากสถานการณ

การเมืองในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในขณะที่วัสดุกอสรางมีราคาแพงข้ึนจึงกระทบตอตนทุนการ

ประกอบการ 

 

สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index)  ประจําไตรมาส 

2/2553 มีคาเทากับ 68.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวที่มีคาเทากับ 63.4 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของ

ปที่แลวมีคาเทากับ 62.2   

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 

เทากับ 77.5 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาเทากับ 70.5 และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 60.3 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมี

คาเทากับ 56.3 

ดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนธันวาคม 2553 เทียบกับเดือนมิถุนายนที่ตอบ

แบบสอบถาม) มีคาเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการคาดหมายสภาพตลาดที่ดีข้ึนในชวงปลายปตอเนื่อง

กับปใหม 2554 และหลังจากมาตรการการกระตุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน

ที่ผานมา นาจะทําใหตลาดที่อยูอาศัยชะลอตัวลงในชวงถัดไปประมาณ 2-3 เดือน เพื่อรอดูสถานการณทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ แตนาจะกลับมาดีใหมไดในชวงไตรมาสสุดทายของป จึงทําใหผูประกอบการมีความ

เชื่อมั่นเพิ่มข้ึนมาก  

ทั้งนี้ ผูประกอบการสวนใหญมองไปในอนาคตและประเมินวาปจจัยทุกอยางดูดีข้ึนยกเวนปจจัยดาน

ตนทุนประกอบการ ซึ่งผูประกอบการมองวาตนทุนอาจจะปรับเพิ่มข้ึนในชวงปลายป 
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   ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัทจดทะเบียน (Listed Companies)                บริษัทที่ไมไดจดทะเบียน (Non-Listed Companies)                   

                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คากลางดัชนี 

คากลางดัชนี คากลางดัชนี 
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                 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) 

              

                 
 
 
 
 
 

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

                                                              

คากลางดัชนี 

คากลางดัชนี คากลางดัชน ี


