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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

โทร. 02-202-1518 

13  ตุลาคม 2553 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไตรมาส 3 ป 2553 

REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI) Q3/2553 
 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 3 ป 2553 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย แถลงวา ในการสํารวจความเช่ือมั่นของ

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ไตรมาส 3 ป 2553 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 165 

บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 28 บริษัท และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

137 บริษัท ในการคํานวณดัชนีรวมจะใหน้ําหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไมจดทะเบียน 50:50 เทากัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50 ดังนั้น 

หากคาดัชนีสูงกวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดี และหากดัชนีมีคาสูงกวาเดิม มีนัยวา

ผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ดีข้ึนจากเดิม  

ในทางตรงขาม หากคาดัชนีตํ่ากวาคากลาง มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่ไมดี และหากดัชนี

มีคาตํ่ากวาเดิม มีนัยวาผูประกอบการเห็นวาเปนภาวะที่แยลงจากเดิม 
 

ผลสํารวจและการแปลผล 
 

ผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ประจําไตรมาส 3 ป 2553 

พบวาคาดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาเทากับ 52.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึน

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลว (2/2553) ที่ดัชนีมีคาเทากับ 49.9 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว(ไตรมาส 

3/2552) ดัชนีมีคาเทากับ 55.8 คาดัชนีที่เพิ่มข้ึนแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว 

เมื่อแยกประเภทผูประกอบการ พบวาสําหรับ ผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed) มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 57.4 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 

53.7  

สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Non-Listed) มีคาดัชนีความ

เชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 48.2 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 46.2  

การที่ดัชนีความเช่ือมั่นในภาวะปจจุบันเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลว มีปจจัยจากการที่ผูประกอบการทั้ง 

Listed และ Non-Listed มีแผนการลงทุนและการเปดโครงการใหมที่เพิ่มข้ึน           
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สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 

3/2553 มีคาเทากับ 65.6 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่แลวที่มีคาเทากับ 68.9 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของป

ที่แลวมีคาเทากับ 69.9   

โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา 

เทากับ 70.6 ปรับตัวลดลงมากจากไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาเทากับ 77.5  

สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 

60.6 โดยดัชนีเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แลวซ่ึงมีคาเทากับ 60.3 

ดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนมีนาคม 2554 เทียบกับเดือนกันยายนที่ตอบ

แบบสอบถาม) มีคาลดลงโดยผูประกอบการทั้ง Listed และ Non-Listed อาจเร่ิมชะลอการลงทุนและการเปด

โครงการใหมใน 6 เดือนขางหนา และผูประกอบการมองยาวถึงสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจ ใน 6 

เดือนขางหนาวาอาจมีปญหาเพิ่มจากปจจุบัน เชน อัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มสูงข้ึนใน 6 เดือนขางหนา

ประกอบกับใน 3 ไตรมาสที่ผานมาของปนี้มีจํานวนการเปดโครงการใหมเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหผูประกอบการ

จะระมัดระวังในการลงทุนโครงการใหมในอนาคตมากยิ่งข้ึน 
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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) 

              

                
     

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

                                          

 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือจากการ

ประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความ

ถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ                     

คากลางดัชนี 

คากลางดัชนี คากลางดัชน ี


