ธปท. ไดจัดทํา “โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับ
นักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สรางความรูความเขาใจรวมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับ
ธุรกิจ รวมถึงการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึง
เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อชวยเสริมการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) ที่ใชเครื่องชี้ตางๆ และแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือ
หนวยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศไดมีการจัดทํา โครงการในลักษณะนี้เชนกัน อาทิ ธนาคารกลาง
อังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย
โครงการนี้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยไดรับ ความรวมมือเปนอยางดีจาก
ธุรกิจเอกชนประมาณ 200 ราย และไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนลําดับ โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญทั่วประเทศ เพื่อใหครอบคลุมและสะทอนกิจกรรมในภาค
เศรษฐกิจจริงไดมากที่สุด โดยจัดสงคณะผูแทนจาก ธปท. เขาพบผูบริหารของภาคธุรกิจตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็นประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจ แลวประมวลผล โดยจัดทํา "รายงานแนวโนมธุรกิจ" เผยแพรใน Website
ของ ธปท. เปนประจําทุกไตรมาส
ในส วนของภาคเหนือ ธปท. สํา นัก งานภาคเหนือ ได มีการจั ดทํา “รายงานแนวโนม ธุ ร กิ จ
ภาคเหนือ” เปนประจําทุกไตรมาสเชนกัน อยางไรก็ดี เพื่อใหธุร กิจไดรับขอมูลเร็วขึ้น จึงเผยแพรรายงานเปน
ประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 เปนตนไป
ขอมูลเพิ่มเติม
ณวรา สกุล ณ มรรคา
อาทร เจียมเดนงาม
เกษณี หลอตระกูลงาม
พรทิพย ติบ๊ ศรี
พงศกร ทวีสุข
บูชิตา พรหมมานุวัติ เลิศพูนวิไลกุล
ศิริพร ศิริปญญวัฒน

โทร.0-5393-1144
โทร.0-5393-1083
โทร.0-5393-1091
โทร.0-5393-1087
โทร.0-5393-1117
โทร.0-5393-1156
โทร.0-5393-1146

สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
โทรสาร 0-5322-4168, 0-5393-1163
เว็บไซตธนาคาร www.bot.or.th

email: NawaraS@bot.or.th
email: ArtronJ@bot.or.th
email: KasaneeL@bot.or.th
email: PornthTh@bot.or.th
email: Pongsakt@bot.or.th
email: Buchitap@bot.or.th
email: Siriposi@bot.or.th
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บทสรุปผูบริหาร
ผลการสํารวจขอมูลคาดการณภาวะธุรกิจไตรมาส 2 ป 2557 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ
และองคกรธุรกิจตางๆ ในภาคเหนือ ชวงเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 21 ราย สรุปได ดังนี้
แนวโนมธุรกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ป 2557 ธุรกิจสงออกสินคาหลายประเภทคํา สั่งซื้อมีแนวโนมดี
ตอเนื่อง ขณะที่ ธุร กิจโรงแรมไดรับ ผลกระทบจากสถานการณท างการเมือ งมากขึ้น ทํา ใหความเชื่อ มั่น ของ
นักทองเที่ยวตางชาติลดลง นักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจายมากขึ้น ดานอุปสงคในประเทศยังไมดีนัก
ผลจากกําลังซื้อและความเชื่อมั่นของผูบ ริโภคลดลง แมเกษตรกรเริ่มไดรับเงินจากโครงการรับจํานํา ขา ว แต
กําลังซื้อไมไดเพิ่มขึ้นมาก เพราะตองนําเงินไปชําระหนี้สินเดิมกอน ดานธุรกิจวัสดุกอสรางการจําหนายในประเทศ
ลดลง แตการสงออกไปประเทศเพื่อนบานมีแนวโนมเติบโต
 ภาคอุตสาหกรรม : การผลิตเพื่อสงออกมีแนวโนมดีตามอุปสงคตางประเทศ ในกลุมชิ้น สวนอิเล็กทรอนิกส
สํา หรับ Smart phone และ Tablet เซรามิกระดับ บนประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องปนดินเผา
เคลือบศิลาดล สินคาแปรรูปเกษตรประเภทผักผลไมแชแข็ง ลํา ไยอบแหง เมล็ดพันธุพืช และตัดเย็บประเภท
งานปกแถบตราสัญลักษณ
 การคาและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน : การใชจายลดลงในทุกหมวดสินคา จากกําลังซื้อของผูบริโภคทั้ง
กลุมเกษตรกรและแรงงาน แมจะเริ่มไดรับเงินจากโครงการรับจํานําขาวแตตองนําไปชําระหนี้สินเดิมกอน
 ภาคบริการ : ธุรกิจทองเที่ยว จ.เชียงใหม มีแนวโนมลดลง ผลจากสถานการณการเมืองทํา ใหความเชื่อมั่น
ของนักทองเที่ยวตางชาติลดลง ขณะที่กลุมคนไทยระมัดระวังการใชจายมากขึ้น การประกาศกฎอัยการศึกและ
รัฐประหารสงผลใหลูกคายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางบาง บางสวนปรับเปลี่ยนจุดหมายไปประเทศอื่น อยางไร
ก็ดี คาดวาภาวะทองเที่ยวนาจะกลับมาดีขึ้นในชวงปลายป
 ภาคอสังหาริมทรัพยและกอสราง : ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศมีแนวโนมลดลง ตามความเชื่อมั่น
ที่ถูกกระทบจากสถานการณการเมืองยืดเยื้อ โครงการกอสรางภาครัฐ นอยลง แตการสงออกวัสดุกอสรางไป
ประเทศเพื่อนบานยังมีแนวโนมเติบโต
 การลงทุน : ธุรกิจผลิตสินคาสวนใหญยังลงทุนตอเนื่องตามแผนงานเดิม ทั้งการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อขยาย
กําลังการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินคา แตบางรายรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจและการเมือง
 ตนทุนและการปรับราคา : ธุรกิจทุกรายมีตนทุนเพิ่มขึ้น ทั้งวัตถุดิบ คาแรง และพลังงาน แตการสงผานราคา
ทําไดจํากัด อยางไรก็ดี ธุรกิจสงออกไดรับผลบวกจากเงินบาทออนคา
 แรงงาน : หลายธุรกิจประสบปญหา turnover ในกลุมพนักงานระดับลางและคนรุนใหม รวมทั้งขาดแคลน
แรงงานฝมือ ขณะทีย่ ังไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานได
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ภาคอุตสาหกรรม
อุต สาหกรรมผลิต เพื่อ สง ออก ไตรมาส 2 มี แ นวโนม ดี ต ามอุป สงคตา งประเทศ ในกลุม ชิ้น สว น
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ Smart phone และ Tablet เซรามิก ระดับบนประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและ
เครื่องปนดินเผาเคลือบศิลาดล สินคาแปรรูปเกษตรประเภทผักผลไมแชแข็ง ลํา ไยอบแหง เมล็ดพันธุพืช และ
ตัดเย็บประเภทงานปกแถบตราสัญลักษณ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส : ประเภทอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร
สินคาสงออกประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสํา หรับ Smart phone และ Tablet ยังมีแ นวโนมที่ดี ขณะที่ชิ้น สวน
HDD (Hard Disk Drive) ที่ขายในประเทศลดลงตอเนื่อง ผลจากผูผลิต HDD รายใหญมีนโยบายยา ย
Supply Chain ไปรวมที่จีน ทําใหธุรกิจตองปรับตัวโดยหาทางเพิ่มคําสั่งซื้อจากลูกคารายอื่นใหมากขึ้น
อุตสาหกรรมเซรามิก : ผลิต ภัณฑชุดเซรามิกเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทพอรซเลน เปนสินคา
ระดับบน ไตรมาส 2 ยอดสงออกเริ่มปรับดีขึ้นตามความตองการของลูกคาโรงแรมขนาดใหญในตา งประเทศ อาทิ
ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย สเปน ที่ตองการผลิตภัณฑคุณภาพสูง ดีไซนทันสมัย แนวโนมไตร
มาส 3 คาดวา ยอดขายจะเพิ่มขึ้น ตามความตองการที่มีอยูมาก รวมทั้ง การขยายชอ งทางตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจโรงแรมและครัวเรือน เชนเดียวกับเครือ่ งปนดิน เผาเคลือบศิลา
ดล ยังไดรับความนิยมสูงจากลูกคาญี่ปุน ยุโรป และอเมริกา โดยมีคํา สั่งซื้อลวงหนา ถึงกลางไตรมาส 3 เซรามิก
ประเภทของตกแตงบาน ของขวัญ ของชํารวย คําสั่งซื้อจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจําหนายชวง
คริสตมาส โดยไดลูกคา กลุมอเมริกาใต อาทิ เม็กซิโก โคลัมเบีย ชิลี บราซิล อารเจนตินา สวนลูกคากลุมยุโรป
ลดลง ขณะที่ย อดขายในประเทศทั้งสวนที่ ลูกคารับไปขายตามแหลงทองเที่ย ว และราน outlet ลดลง ผลจาก
นักทองเที่ยวระมัดระวังการใชจาย
อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี : ประเภทเจียระไนเพชร ยอดสงออกลดลงมาก สวนหนึ่งเกิดจากป
กอนฐานสูงเพราะไดรับคําสั่งซื้อจากผูผลิตนาฬิกาในสวิสเซอรแลนด แตในปนี้คําสั่งซื้อจากลูกคาลดลง เปนผลจาก
เศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวเต็มที่ และเศรษฐกิจจีนชะลอตัว แนวโนมไตรมาส 2 คาดวา ยอดสงออกยังคงลดลง
อยางไรก็ดี ธุรกิจไดวางแผนรวมออกงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับที่ฮองกงและสหรัฐอเมริกาในเดือน มิ.ย.ก.ค. 2557 อาจทําใหยอดขายปรับเพิ่มขึ้นได
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร : ประเภทผักและผลไมแชแข็ง ยอดสงออกขยายตัวจากลูกคา รายใหมใน
ญี่ปุน และปนี้ไมประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เหมือนปกอน (ป กอนพื้นที่เพาะปลูกวัต ถุดิบลดลง เพราะถูก
แทรกแซงจากโครงการรับจํานําขาว) ประเภทลําไยอบแหง ในป 2557 คาดวา ปริมาณสงออกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3040 จากปกอน เนื่องจากปนี้อากาศหนาวนาน ฤดูฝนมาเร็วปริมาณน้ํามาก สงผลใหปริมาณผลผลิตออกมาก ซึ่งคาด
วา ราคาจะลดลงจากปกอนกวาเทาตัว
บริการทางการเกษตร : ประเภทวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุและคาเมล็ดพันธุพืช ยอดสงออกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามความตองการเมล็ดพันธุพืชของจีนซึ่งเปนตลาดหลัก ผลผลิตในปนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหันมา
เพาะปลูกใหแกบริษัทแทนการปลูกขาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดขยายพื้นที่เพาะปลูกไปภาคอีสานและจูงใจเกษตรกร
ดวยการประกันราคารับซื้อเมล็ดพันธุสูงกวาเดิม
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อุตสาหกรรมตัดเย็บและสิ่งทอ : ประเภทผามาน ลูกคาหลักคือ ญี่ปุน ไตรมาสแรกยอดสงออกเพิ่มขึ้น
จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของญี่ปุนสงผลใหเศรษฐกิจฟนตัว ประกอบกับการปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจาก
รอยละ 5 เปนรอยละ 8 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 ทําใหธุรกิจในญี่ปุนเริ่มเพิ่มสต็อกสินคาในชวงตั้งแตไตรมาส
4 ป 2556 จนถึงไตรมาสแรกป 2557 อยางไรก็ตาม การปรับ เพิ่มอัตราภาษีมูล คา เพิ่มดัง กลา ว อาจสงผลให
แนวโนมยอดขายไตรมาส 2 จนถึงสิ้นป 2557 อยูในภาวะทรงตัว ประเภทงานปกแถบตราสัญลักษณ ไตรมาส 2
ยอดสงออกดีขึ้น คําสั่งซื้อเขามามาก ทําใหคาดวา ยอดขายทั้งปจะเพิ่มขึ้น ในปนี้ธุรกิจไดเพิ่มเครื่องจักรใหมเพื่อ
รองรับคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นดวย

การคาและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลง การใชจายลดลงทุกหมวดสินคา จากกําลังซื้อของผูบริโภคทั้งกลุม
เกษตรกรและแรงงานลดลง แมจะเริ่มไดรับเงินจากโครงการรับจํานําขาวแตตองนําไปชําระหนีส้ ินเดิมกอน สวน
ปญหาการเมืองที่ยืดเยื้อทําใหงานกอสรางลดลง
ธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค : สวนใหญยอดขายมีแนวโนมลดลง ทั้งเครื่องใชไฟฟา รถยนต และ
รถจักรยานยนต ผลจากกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง โดยธุรกิจเครื่องใชไฟฟา กําลังซื้อกลุมเกษตรกรและแรงงาน
ลดลง แมเกษตรกรจะเริ่มไดรับเงินจากโครงการรับจํานําขา วแตตองนําไปชํา ระหนี้เดิมกอน สวนปญหาการเมือง
ยืดเยื้อทําใหงานกอสรางลดลงสงผลตอกําลังซื้อกลุมแรงงาน รถยนต ยอดขายลดลงมากโดยเฉพาะยี่หอรอง ผล
จากปกอนฐานสูงตามนโยบายกระตุนภาครัฐ และไดรับ ความนิยมนอยกวา ยี่หอหลัก ไฟแนนซมีเงื่อนไขมากขึ้น
รวมทั้งแนวโนมภาวะเศรษฐกิจยังไมดีนัก ทําใหผูบริโภคยังขาดความเชื่อมั่นที่จะเพิ่มภาระหนี้สิน รถจักรยานยนต
ยอดขายลดลงจากกําลังซื้อลดลง สวนสินคาอุปโภคบริโภค ยอดขายมีแนวโนมลดลงจากกํา ลังซื้อภาคเกษตรไมดี
และผูบ ริโภคระมัดระวังการใชจาย รวมทั้งการแขงขัน สูงจากห า ง Modern Trade อยา งไรก็ดี บางธุร กิจมี
ยอดขายสินคาเกี่ยวกับสุขภาพเติบโตในบริเวณดานชายแดนพมา ตามความนิยมของลูกคากลุมที่มีกําลังซื้อสูง

ภาคบริการ
ธุร กิ จ ท อ งเที่ ย ว มี แ นวโน ม ลดลง จากผลกระทบสถานการณ ก ารเมื อ งทํ า ให ความเชื่ อ มั่ น ของ
นักทองเที่ยวลดลง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุมยุโรป อเมริกา และญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมที่มีความออนไหวสูง ขณะที่
กลุมคนไทยระมัดระวังการใชจา ยมากขึ้น สวนการประกาศกฎอัยการศึกและรัฐประหาร สงผลกระทบตอการ
ยกเลิกการจองหองพักบาง และอาจทําใหนักทองเที่ยวบางสวนปรับเปลี่ยนจุดหมายไปประเทศอื่ น อยางไรก็ดี
คาดวา ภาวะการทองเที่ยวนาจะกลับมาดีขึ้นในชวงปลายป
ธุรกิจโรงแรม : ระดับ 3-5 ดาว จ.เชียงใหม แนวโนมไตรมาส 2 อัตราการเขาพักคาดวาลดลงเล็กนอย ผล
จากชวงสงกรานตลูกคากลุมคนไทยลดลง สวนหนึ่งเพราะมีการจัดงานสงกรานตในจังหวัดตางๆ หลายแหง ในปนี้
อัตราการเขาพักต่ํากวาปกอนจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวจีน โดยเฉพาะกรุปทัวรจีนลดลงอยางตอเนื่องตั้งแต
มีการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อ ไตรมาส 3 คาดวาอัตราการเขาพักจะลดลง ประกอบกับเขา สูชวง low-season
ขณะทีค่ วามเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวถูกกระทบจากสถานการณทางการเมือง การประกาศกฎอัยการศึก และการทํา
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รัฐประหาร เมื่อวันที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2557 ตามลําดับ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุมยุโรป อเมริกา และญี่ปุน
มีความออนไหวสูงตอการประกาศคํา เตือนของประเทศตนที่ออกมา และหากยังไมย กเลิกประกาศหา มออกนอก
เคหสถานอาจทําใหลูกคาโรงแรมยกเลิกหองพักในชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2557 ซึ่งเปนชวง School Holiday ของ
ตลาดยุโรปใต โดยเฉพาะอิตาลีและสเปน สวนตลาดตะวันออกกลางและฮองกงอาจปรับเปลี่ยนจุดหมายไปประเทศ
อื่นแทน ขณะทีล่ ูกคากลุมคนไทยระมัดระวังการใชจา ยมากขึ้น เนื่องจากยังไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
เชนเดียวกับ โรงแรมระดับ 5 ดาว จ.เชียงราย รายไดมีแนวโนมลดลงจากผลกระทบทางการเมือง ทํา ใหไมมีงาน
ประชุมสัมมนา นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทํา ใหตองปดซอมแซม
บางสว นจึงไมสามารถรองรับลูกคาไดเต็มที่ อยา งไรก็ดี คาดวา ภาวะการทองเที่ยวมีโอกาสกลับ มาดีขึ้น ในชวง
ปลายป

ภาคอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรา งในประเทศมีแ นวโนมยอดขายลดลงตามความเชื่อมั่นที่ลดลง จากผลกระทบ
ทางการเมืองยืดเยื้อ โครงการกอสรางภาครัฐนอยลง อยางไรก็ดี การสงออกไปประเทศเพื่อนบานมีแนวโนม
เติบโต
ธุรกิจจําหนายวัสดุกอ สรา ง : ภาพรวมไตรมาส 2 ยอดขายลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหา
การเมืองยืดเยื้อ โครงการภาครัฐนอยลง ขณะที่กลุมเกษตรกรแมจะเริ่มไดรับเงินโครงการรับจํานําขาวแตตองนําไป
ชํา ระหนี้เดิมกอน ทําใหยังไมมีการปรับปรุงและกอสรา งที่อยูอาศัยในชวงนี้ ประกอบกับการแขงขันสูงจากหา ง
Modern Trade เขามาลงทุนในพื้นที่ แนวโนมไตรมาส 3 และทั้งป 2557 คาดวา ยอดขายจะลดลง อยา งไรก็ดี
ธุรกิจบางรายมียอดสงออกวัสดุกอสรางไปพมาและลาวเพิ่มขึ้น

ภาคการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิตลงทุนและวางแผนขยายการลงทุนตอเนื่อง หลายรายไดลงทุนมากอนหนาและยังมี
ความตอเนื่องตามแผนงาน ทั้งการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินคา นําของเสีย
มาผลิตใหเปน By-Product ดานธุรกิจคาสงคาปลีกทองถิ่นบางรายมีแผนขยายสาขาเพื่อรองรับ AEC
อุตสาหกรรมเซรามิกลง ทุนเตาเผาใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินคา อุตสาหกรรมแปร
รูป เกษตร ลงทุนเครื่องจักรเพื่อผลิตของเสียในกระบวนการผลิตใหเปน By-Product อุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงทุน
ซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิต ธุรกิจจําหนายสิน คา อุป โภคบริโภค วางแผนลงทุนขยายสาขาใหมใน
อําเภอที่ติดขอบชายแดนเพื่อรองรับการเปด AEC ธุรกิจจํา หนา ยเครื่องใชไฟฟา วางแผนลงทุนเพื่อสรางสาขาแทน
การเชา เนื่องจากคาเชาเริ่มแพงขึ้นไมคุมทุนและอยูระหวางหาซื้อที่ดินเปนทรัพยสินของตนเอง ธุรกิจจําหนายวัสดุ
กอสรา ง วางแผนปรับปรุงและทยอยพัฒนารานคา สินคา และบุคลากร เนื่องจากปจจุบันภาวะการแขงขันสูงและมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงอาศัยจังหวะที่ภาวะเศรษฐกิจไมดีลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพรอมรับในชวง
ที่เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจโรงแรม วางแผนปรับปรุงหองพัก บางรายลงทุนดา นพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวย
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ขณะทีอ่ ุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส บางรายอยูระหวางศึกษาลูทางลงทุนขยายโรงงานไปยังตางประเทศ เชน
อินเดีย ซึ่งเปนประเทศที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยี

ตนทุนและการปรับราคา
ธุรกิจที่สํารวจทุกรายมีตน ทุนเพิ่มขึ้น ทั้งวัตถุดิบ คา แรง และพลังงาน หลายธุรกิจปรับตัวโดยลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต เพิ่มชองทางการจําหนาย เพิ่มสัดสวนการสงออก ปรับเปลี่ยนวิธีทํางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย ขณะทีก่ ารสงผานราคาทําไดจํากัด
1) ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายไดบางสวน แตไมครอบคลุมตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ไดแก เซรามิกระดับ
บน ปรับราคาขายไดจากผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม โดยขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองและความตองการของลูกคา
ธุรกิจตัดเย็บประเภทงานปกแถบตราสัญลักษณ ปรับราคาไดเฉพาะสินคาแบบใหมเทานั้น สินคาแบบเดิมปรับราคา
ไดนอยมาก แปรรูปเกษตร ปรับราคาไดบ างสวน สินคาอุปโภคบริโภค การปรับราคาตองเปรียบเทีย บกับคูแขง
เสมอ วัสดุกอสราง ราคาขายเปน ไปตามการกําหนดของบริษัท ผูผลิตและปรับ ไดไมมาก เพราะการแขงขันสูง
เนื่องจากลูกคาไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็ว ขณะที่ผูคาวัสดุกอสรา งมีจํานวนเพิ่มขึ้น ธุร กิจโรงแรม สามารถปรับ
ราคาหองพักไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการแขงขันสูง
2) ธุรกิจที่ไมสามารถปรับราคาขายได ไดแก ธุรกิจรับเจียระไนเพชร เนื่องจากไดขอปรับราคาจากบริษัท
แมไปแลวในชวงกอนหนา เชนเดียวกับ สิ่งทอประเภทผามาน ยังปรับราคาขายไมไดเพราะไดป รับไปแลวในปกอน
สวน ธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนต ราคาคอนขางทรงตัวและบางชวงอาจลดลงตามภาวะการแขงขัน

แรงงาน
หลายธุรกิจประสบปญหา Turnover และขาดแคลนแรงงานฝมือ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุร กิจ
จําหนายวัสดุกอสราง และธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ประสบปญหา Turnover ในกลุมพนักงานรุนใหม
และพนักงานระดับลาง หลายธุรกิจขาดแคลนแรงงานฝมือ อาทิ ธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนต ธุร กิจจําหนา ย
สินคาอุปโภคบริโภค และธุรกิจโรงแรม ขณะทีไ่ มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานได
เซรามิกระดับ บน ไมประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน แตยังไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน
เนื่องจากแรงงานเคยชินกับระบบเดิม แมจะพยายามผลักดันเปาหมายเปนกลุมแตยังพบปญหาการเกี่ยงงานในแต
ละกลุม สิ่งทอประเภทงานปกแถบตราสัญลักษณ ประสบปญหาแรงงานยายงานบอย โดยเฉพาะในกลุมพนักงานรุน
ใหม รวมทั้งประสบปญหาขาดแคลนพนัก งานควบคุมเครื่องจักร ธุร กิจจํา หนา ยวัส ดุกอสราง ประสบปญหา
Turnover พนักงานระดับลา ง และขาดแคลนบุคลากรดานทรัพยากรบุคคล เชนเดียวกับ ธุร กิจจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค ประสบปญหา Turnover และขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการขาย ธุรกิจพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยใหรางวัลจูงใจ กําหนดเปาหมายงาน และวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ ธุรกิจโรงแรม พนักงานรุนใหมยังขาด
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