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รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศ
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ชะลอลงตามแรงกดดันจากภาระค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดี
การลงทุนยังมี Momentum ต่อเนื่อง แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวและสถาบันการเงินเริ่มเข้ม งวดใน
การให้สินเชื่อมากขึ้น ทั้งนี้ ความผันผวนของค่าเงิน และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงการลดลงของแรง
กระตุ้นจากนโยบายภาครัฐ ล้วนจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี
 ภาคอุตสาหกรรม : การส่งออกมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากความต้องการของตลาดโลกทยอยฟื้นตัว อย่างไร
ก็ตาม อุตสาหกรรมส่งออกอาจต้องเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านทั้งแรงกดด้านด้านต้นทุน เพิ่มขึ้นและความ
ผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก ผู้ผลิตหลายรายปรับตัวโดยหันมาผลิตเพื่อการจาหน่ายในประเทศมากขึ้นและ
ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง
 การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน : มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ครัว เรื อนมีภ าระทางการเงินเพิ่มขึ้น จากการซื้อบ้านและรถยนต์ตามแรงกระตุ้น นโยบายภาครัฐ อีกทั้ง
กาลังซื้อของผู้บริโภคลดลงจากภาระค่าครองชีพสูงขึ้น
 ภาคบริ การ : ภาพรวมการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดีส ะท้อนจากอัตราเข้าพักและจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น การเมืองยังอยู่ในภาวะสงบและและการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเป็นปัจจัย
สนับสนุนสาคัญ อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันสูงเป็นแรงกดดันให้การปรับราคาห้องพักยังทาได้จากัด
 ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง : ขยายตัวในอัตราชะลอลง สะท้อนจากยอดขายเริ่มเติบโตช้าลง
จานวนที่ดินที่สามารถนามาจัดสรรได้ลดน้อยลงและราคาสูงขึ้นจากการบังคับใช้ผังเมืองใหม่ ประกอบกับ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอุปทานโดยรวมของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะจังหวัดหลักในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น
มาก ทาให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชะลอการลงทุน สถาบันการเงินและครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวัง
อย่างไรก็ดี ภาคเหนือยังมีปัจจัยหนุนจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองใหญ่ มีคนย้ายถิ่นเข้ามาทางานและ
ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ จานวนมาก
 การลงทุน : ในไตรมาส 2 ปี 2556 และในระยะต่อไป การลงทุนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวจากการลงทุนเพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตเพื่อตลาดต่างประเทศ ส่วนธุรกิจที่เน้น
ตลาดในประเทศมีการลงทุนสร้างโรงงานหรือ Outlet แห่งใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
 ต้นทุนและการปรั บราคาสิน ค้า : ต้นทุนโดยรวมของภาคธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม ค่าแรงและ
ค่าวัตถุดิบ ขณะที่การปรับราคาขายทาได้ยากขึ้นจากภาวะแข่งขันสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
 แรงงาน : ตลาดแรงงานยังตึงตัวต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงสูงขึ้นเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ธุรกิจ
ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น ขณะเดียวกันต้นทุนแรงงานที่
สูงขึ้น ทาให้ธุรกิจมีอัตรากาไรลดลงและเป็นการเพิ่มความเปราะบางให้ธุรกิจ
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ผลการสารวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กร
ธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ ในไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 67 ราย สรุปได้ ดังนี้
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อส่งออกของภาคเหนือมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แม้อุตสาหกรรมบางประเภทยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสิ่งทอ ซึ่งมีการแข่งขัน
สูงทาให้ปรับราคาได้ยาก รวมทั้งผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมหลายราย
สามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศและบางรายสามารถ Quote ราคาเป็นเงินบาททาให้ไม่ได้รับ ผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป : ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง แนวโน้มคาสั่งซื้อช่วงครึ่งปีหลัง
คาดว่าขยายตัวจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและการวางแผนเพาะปลูกได้ผลดีทาให้มีวัตถุดิบป้อน
โรงงานสม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญ เนื่องจากมีความยุ่งยากใน
การตั้ ง ราคาขายสิ น ค้ า กั บ ลู ก ค้ า เพราะค่ า เงิ น ไม่ นิ่ ง และอาจท าให้ ลู ก ค้ า หั น ไปซื้ อ จากบริ ษั ท คู่ แ ข่ ง ใน
ต่างประเทศที่ค่าเงินผันผวนน้อยกว่า เช่น จีน เวียดนาม และ/หรือ คู่แข่งในประเทศที่ยอมขายขาดทุน
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ประเภทผักผลไม้บรรจุกระป๋อง ยอดขายช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากลูกค้าญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินเยน ทาให้ความต้องการนาเข้าลดลง แม้ธุรกิจ
ปรับตัวโดยหันมาขยายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่แต่ยังไม่สามารถชดเชยยอดส่งออกที่ลดลงได้
ประเภทน้ามันหอมระเหยและเครื่องปรุงรส คาสั่งซื้อจากลูกค้ายุโรปลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่การขอปรับราคาทาได้ยาก เนื่องจากธุรกิจมีอานาจต่อรองต่า ประเภทพริกและ
เครื่องปรุงรส มีคาสั่งซื้อล่วงหน้าจนถึงปี 2558 จากการขยายตลาดไปยังอินโดนีเซีย และการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่มูลค่าสูง ส่วนแนวโน้มทั้งปีคาดว่าธุรกิจเติบโตในระดับ 2 Digits ประเภทขนมอบกรอบ เงินเยนที่อ่อน
ค่าลงมากทาให้คู่แข่งขันที่เป็นผู้ผลิตในญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากราคาสินค้าถูกลง ลูกค้าญี่ปุ่นบางรายจึงยกเลิก
คาสั่งซื้อและหั นไปซื้อจากคู่แข่งขันในญี่ปุ่นแทน และการปรับตัวโดยขยายตลาดในประเทศทาได้ยาก
เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ขายในประเทศ อย่างไรก็ดี ตลาดยุโรปมีแนวโน้ม
ขยายตัวดีผลจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้ประชาชนหันมารับประทานอาหารในบ้านมากขึ้น ประเภทน้าผึง
แนวโน้ มช่ว งครึ่ งหลังของปี ยั งทรงตัว และระยะเวลาคาสั่ งซื้อล่ ว งหน้าสั้ น ลง ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นคาดว่า
การส่งออกลดลงจากการอ่อนค่าของเงินเยน ทาให้ลูกค้าญี่ปุ่นที่นาสินค้าไปจาหน่ายต่อประสบปัญหาด้าน
การทาตลาด จึงชะลอคาสั่งซื้อจนกว่าสินค้าในสต๊อกเดิมหมดจึงมีการสั่งซื้อใหม่ ธุรกิจปรับตัวโดยเน้นทา
ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบขายปลีก (Consumer Pack) และนาเข้าเครื่องจักรในช่วงเงินบาทแข็งค่า
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานให้ทัดเทียมกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
- อุต สาหกรรมผลิต และส่งออกชิ้น ส่วนอิเ ล็กทรอนิกส์ : ประเภท Semiconductor และ
Switching Power ยอดส่งออกในไตรมาส 3 มีแนวโน้มขยายตัวจากการเพิ่มสายการผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วน
ยานยนต์ทไี่ ด้โอนย้ายการผลิตส่วนหนึ่งมาจากโรงงานในเครือที่จังหวัดชลบุรีมาที่นิคมอุตสาหกรรมที่ลาพูน
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง และธุรกิจสามารถเจรจาปรับราคาสินค้ากับบริษัทแม่ได้
อย่างไรก็ตาม เงินบาทแข็งค่าขึ้นทาให้ กาไรลดลงมาก ประเภทเลนส์และแผ่นกระจกกรองแสงในกล้อง
ถ่ายรูป มีแนวโน้มขยายตัวจากการผลิตแผ่นกระจกกรองแสง (Blue Filter Glass) ที่ใช้ในสินค้าประเภท
กล้องถ่ายรูปและกล้องใน Smart Phone
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- อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ประเภทเสือผ้าส้าเร็จรูป ที่มีลูกค้าหลักในญี่ปุ่น คาสั่งซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากเศรษฐกิจ ญี่ปุ่ น เริ่ มฟื้น ตั ว และธุรกิจ Quote ราคาเป็นเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ ย น ส่ ว นธุร กิจ ที่มี ลู ก ค้า หลั ก ในสหรัฐ อเมริก าและยุโ รป ยอดขายมีแ นวโน้ม ลดลงจากปั ญหา
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังไม่คลี่คลาย ประกอบกับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากเงินบาทแข็งค่าทาให้ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ย น ผู้ ผ ลิ ตปรั บ ตัว โดยหั นมารับจ้างผลิ ตให้ กับลู กค้าในประเทศแทนการส่ งออกโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดแคลนแรงงานทาให้ไม่สามารถรับคาสั่งซื้อได้มากนัก ประเภทงานปัก ประสบ
ปัญหาต้นทุนสูงจากการปรับค่าแรงงานและเงินบาทแข็งค่าทาให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งขันที่มีราคา
ต่ากว่า ประเภทผ้ าม่าน มีแนวโน้มเติบโตจากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าระดับกลางจากเดิมที่เน้นลู กค้า
ระดับบน ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาธุรกิจได้ชะลอการทา Forward contract เมื่อเงินบาทอ่อนค่าจึงได้
ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน
- อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์คอนกรีต : แนวโน้มช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่า ทรงตัว
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนโดยขยายตัวจากโครงการก่อสร้างภาคเอกชนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนกาไรลดลงบ้างจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ขณะที่การปรับราคาทาได้ไม่เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้และของตกแต่งภายในบ้าน : ประเภทไม้ยางพารา มีทิศทางเติบโตตาม
การขยายตลาดสู่จี น และอิน เดีย ประกอบกับคาสั่ งซื้อจากตลาดยุโ รปยังขยายตัว ดี และธุรกิจไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเนื่องจาก Quote ราคาเป็นเงินบาท ขณะที่ เครื่องใช้ประเภทเซรามิก ที่มี
ลูกค้าหลักในยุโรป แนวโน้มยอดขายในไตรมาส 3 ปี 2556 คาดว่าทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
ส่วนแนวโน้มทั้งปีอาจปรับลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังผันผวนสูง ประเภท
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา แนวโน้มทั้งปีคาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากลูกค้าหลักในญี่ปุ่น แต่เงิน
บาทที่แข็งค่าทาให้ธุรกิจมีผลขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงต้องปรับตัวโดยทาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
- อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ : ประสบปัญหาการแข่งขันสูงโดยคู่แข่งขันรายใหญ่จากจีน ใช้กลยุทธ์
ตลาดโดยการทุ่มราคา (Price Dumping) ทาให้ราคาสินค้าในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ากว่าต้นทุน ประกอบ
กับเงินบาทแข็งค่าและความต้องการใช้เยื่อกระดาษลดลงจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ยอดขาย
ลดลงจนธุรกิจมีสินค้าล้นสต็อค อย่างไรก็ดี ธุรกิจวางแผนปรับตัวโดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
นาวัตถุดิบเหลือใช้ไปผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดต้นทุน
- อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร : ภาพรวมภาวะธุรกิจทั้งปีคาดว่าขยายตัวสูงกว่าปีก่อนจากการเร่ง
ทาตลาดของบริษัทแม่ และธุรกิจมีแผนขยายตลาดสู่ธุรกิจจาหน่ายเครื่องประดับจิวเวลรี่สาเร็จรูปแบบครบ
วงจรโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลาง-บน อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้รายได้ปรับ
ลดลงบ้าง เนื่องจากบริษัทแม่ไม่มีนโยบายใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
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การค้าและอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์มี
แนวโน้มลดลงมากเนื่องจากฐานสูงในปีก่อน ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัญญาณชะลอตัว ส่วนหนึ่งเพราะ
ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและกาลังซื้อลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพสูงขึ้น
- ธุ ร กิจจ าหน่า ยรถยนต์ : ยอดขายมีแนวโน้มลดลงมากเมื่อเทียบกับฐานสู งในปีก่อนหน้า
โดยมาตรการคื น ภาษี ร ถยนต์ คั น แรกเป็ น ปั จ จั ย เร่ ง ความต้ อ งการซื้ อ ท าให้ ย อดจองรถยนต์ สู ง เป็ น
ประวัติการณ์จนโรงงานผลิตไม่ทันและค้างส่งมอบและเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ยอดจองซื้อรถใหม่ของ
ลูกค้าในปี 2556 ลดลงมาก โดยลูกค้าทิ้งใบจองและไม่มารับรถประมาณร้อยละ 30 ของยอดค้างส่งมอบ
จากปีก่อน เป็นสาเหตุสาคัญทาให้ Dealer มีภาระสต็อกรถยนต์เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าจากระดับปกติ ขณะที่
บริษัทผู้ผลิตยังคงกาหนดเป้ายอดขายเพิ่มขึ้น Dealer หลายแห่งจึงต้องปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การตลาด
อย่างเข้มข้น รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่อง และบางรายอาจต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยร้อยละ 0
เพื่อเร่งระบายสต็อก อย่างไรก็ดี คาดว่าบริษัทผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วย
กระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลัง
- ธุรกิจจาหน่ายรถจักรยานยนต์ : ยอดขายมีแนวโน้มชะลอลงในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ตาม
วัฏจักรธุรกิจ แนวโน้มทั้งปีคาดว่า ทรงตัว แม้ภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคสูงขึ้น แต่ ธุรกิจปรับตัวโดยใช้
นโยบายการตลาดเชิงรุก และเพิ่มการลงทุนขยายพื้นที่ให้บริการ
- ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค : ภาวะการค้าโดยรวม มีแนวโน้มชะลอตัวจากความกังวล
ในเรื่ อ งภาระหนี้ สิ น และค่ า ครองชี พ ที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ก าลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคชะลอลง และธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง /
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดหัวเมืองหลักยังได้รับผลกระทบจากการรุกพื้นที่ของห้าง Modern trade
ประกอบกับ บริ ษัทผู้ ผลิ ตสิน ค้าบางรายเริ่มหั นมาทาตลาดและจาหน่ายสิ นค้าเองโดยไม่ผ่านร้านค้าส่ ง
ทาให้ธุรกิจท้องถิ่นสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าชายแดนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากผู้ประกอบการชาวพม่าเริ่มหันไปซื้อสิ นค้าจาก Suppliers ใน
กรุงเทพฯ โดยตรงแทนการซื้อผ่านพ่อค้าชายแดน ประกอบกับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
เงินจัต ทาให้สินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น นอกจากนี้ การส่งสินค้าไปขายให้กับชุมชนมุสลิมในพม่าทาได้ยากขึ้น
จากปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติ
ภาคบริการ
ภาวการณ์ท่องเที่ยวยังมีทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยบวกจากการเมืองนิ่งและการจัดประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมระดับ 2-3 ดาว ประสบภาวะการแข่งขันสูงจาก
ภาวะอุปทานล้นตลาดทาให้การปรับราคาห้องพักทาได้จากัด ส่วนธุรกิจลีสซิ่งมีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
ชะลอลงเนื่องจากฐานสูงในปีก่อน

ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ

4

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ

ไตรมาส 2 ปี 2556

- ธุรกิจโรงแรม : ระดับ 4-5 ดาว ไตรมาส 2 ปี 2556 ธุรกิจขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจาก
เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปีคาดว่า ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะการเมืองนิ่ง และข่าวสารเชิงบวก อาทิ การ
เปิดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เป็นปัจจัยสาคัญสนับสนุนการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจหลาย
แห่งยังได้เน้นทาการตลาดกลุ่มประชุมสัมมนา (MICE) เพิ่มขึ้น โรงแรมระดับ 2-3 ดาว ภาพรวมทั้งปีคาดว่า
อัตราเข้าพักลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการเปิดตัวโรงแรมใหม่หลายแห่งทาให้อุปทานล้นตลาด
ประกอบกับตลาดกลุ่มประชุมสัมมนาของส่วนราชการลดลงมากจากงบประมาณภาครัฐลดลง
- ธุรกิจลีสซิ่ง : ไตรมาสแรก ปี 2556 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตตามการทยอยส่งมอบรถยนต์ใน
โครงการรถยนต์คันแรก ทาให้ยอดขายราว 2 ใน 3 เกิดขึ้นภายในครึ่งแรกของปี ส่วนช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจมี
แนวโน้ มขยายตัวในอัตราชะลอลงจากการเร่งส่งมอบรถยนต์ในช่วงก่อนหน้าและจากฐานสู งในปีก่อน
สาหรับหนี้เสีย (NPLs) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ดี ธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและ
เตรียมการปรับตัวโดยรุกขยายสินเชื่อเฉพาะประเภทมากขึ้น อาทิ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อรถมือสอง และ
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างชะลอลงจากที่ขยายตัวมากช่วงก่อนหน้า ก่อนการประกาศ
บังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัด เชียงใหม่ ทาให้จานวนที่ดินที่สามารถนามาจัดสรรได้ลดลงและ
ราคาสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ดี ตลาดบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ในย่านเศรษฐกิจสาคัญและจังหวัดที่ติด
ชายแดนยังคงขยายตัว ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัว แนวโน้มภายใน 2-3 ปี คาดว่า
ยังไม่เกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหนึ่งเป็นการคาดหวังถึงโอกาสและความต้องการจากนักลงทุน
ไทยและต่างชาติต่อกระแสการเปิด AEC
- ธุรกิจบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม : มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง สะท้อนจากยอดขาย
เริ่มเติบโตช้าลง ประกอบกับการบังคับใช้ผังเมืองฉบับใหม่ทาให้จานวนที่ดิน ที่สามารถนามาจัดสรรได้
ลดน้ อยลงและราคาสู งขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70-100 ส่ งผลให้
ผู้ประกอบการต้องทบทวนความคุ้มค่าของโครงการลงทุน เนื่องจากต้นทุนที่ดินเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทาให้มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มตลาดบ้านเดี่ยวกลุ่ม
ราคา 3-4 ล้านบาทและอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจ ยังคงขยายตัวดี ส่วนคอนโดมิเนียมเริ่มเห็นสัญญาณ
ชะลอตัวและตลาดมีการแข่งขันสูง
- ธุ รกิจจ าหน่ายวัสดุ ก่อสร้ า ง : คาดการณ์แนวโน้มภาวะธุรกิจช่ว งครึ่งปีหลั งและทั้งปี 2556
ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง ผลจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐสิ้นสุดลงและกาลังซื้อ
ของประชาชนลดลงจากภาระหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกวัสดุก่อสร้างไปพม่ายังมีแนวโน้มขยายตัวดี
ตามความต้ องการวัส ดุ ก่อสร้ า งที่เ พิ่ม ขึ้นต่ อเนื่ อง โดยกลุ่ มทุ นรายใหญ่จ ากไทยเริ่ม เข้ าไปลงทุนสร้า ง
โรงงานผลิตกระเบื้องและร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในพม่าแล้ว
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ภาคการลงทุน
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ภาคการลงทุนยังขยายตัวต่อเนื่อง ธุรกิจที่สารวจหลายรายมีการลงทุนเพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร เพิ่มกาลังการผลิตเพชร
ประเภทแฟนซีเพื่อขยายไลน์สู่ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับ Jewelry สาเร็จรูป โดยมีแผนจัด
จาหน่ายในห้างสรรพสินค้าระดับบนในประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ขยายไลน์
สู่ ธุร กิจ อื่น ที่มีอัตราก าไรสู งกว่ า บางรายได้ปรับปรุงอาคารใหม่เพื่อลดขนาดโรงงานและลดต้นทุนค่ า
พลังงาน รวมถึงซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ มีแผนลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเครื่องใช้และของตกแต่งภายในบ้าน ประเภทไม้ยางพารา มีแผนลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม
เพื่อปรั บเปลี่ ยนไปผลิตสิน ค้าชิ้น ใหญ่ที่กาไรต่อหน่ว ยสูงกว่าการผลิตสิ นค้าชิ้นเล็กที่มีกาไรต่อหน่วยต่า
ประเภทเซรามิก ลงทุนสร้าง Outlet แห่งใหม่เพื่อเน้นจาหน่ายในประเทศมากขึ้น อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ลงทุ น ขยายโรงงานเพื่ อ สร้ า งมูล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ าและรองรับ ความต้ องการที่ ยั งขยายตั ว ดี
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ลงทุนซื้อเครื่องจักรทดแทนแรงงานบางส่วนและพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่ม Value added
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บางรายขยายการลงทุนสู่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยการร่วมทุนกับนัก
ลงทุนต่างชาติ ขณะที่ ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม เริ่มขยายการลงทุนไปยังจังหวัดที่ติดชายแดน ธุรกิจ
โรงแรม มีแผนลงทุนด้าน Renovate เพื่อรักษาสภาพห้องพักและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากขึ้น ขณะที่
โรงแรมระดับ 4 ดาว บางรายลงทุนพัฒนาห้องพักเพื่อยกระดับเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ธุรกิจจาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า มีแผนลงทุนขยายร้านค้าเพื่อรองรับการจาหน่ายสินค้านาเข้า
จากจีน ประเภทห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟแฟรนไชส์เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และ
ขยายฐานลูกค้า ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ มีการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์แห่งใหม่เพื่อเพิ่ม จุด
บริ การด้า นอุป กรณ์ และอะไหล่ ร ถ ตัว แทนจ าหน่ า ยรถยนต์ ได้ ล งทุ น สร้ างสาขาและโชว์รู ม แห่ งใหม่
เนื่องจากมีแผนขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม บางรายลงทุนสร้างโชว์รูมแห่งใหม่
เพื่อรองรับงานบริการรถบรรทุกขนาดใหญ่
ต้นทุนและการปรับราคาขาย
ธุรกิจที่สารวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้น การผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่ขอปรับราคาได้ยาก เนื่องจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังผันผวนสูงและมีคู่แข่งสาคัญ จากจีน เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนการผลิตเพื่อ
จาหน่ายในประเทศสามารถส่งผ่านราคาได้มากกว่าแต่ขึ้นกับความสามารถและเงื่อนไขของธุรกิจ ดังนี้
1) ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้ ค่อนข้างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร สามารถ
เจรจาขอปรับขึ้นราคากับบริษัทแม่โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทผ้าม่าน
ส่งออก ปรับขึ้นราคากับบริษัทแม่ได้ทุกปี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปรับขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่ดินและวัสดุ
ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปรับราคาขายได้ประมาณร้อยละ 10 ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
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2) ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถปรั บ ราคาขายได้ บ างส่ ว น แต่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้แปรรูปและเครื่องปรุงรส สามารถเจรจาขอปรับราคากับ
ลูกค้าได้บางส่วน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป ประเภทชุดเครื่องแบบ ปรับราคาได้ไม่เกินร้อยละ 10
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุม ธุรกิจห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ส่งผ่านราคา
ได้บ้าง แต่ธุรกิจต้องปรับตัวโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบการลดราคาตลอดทั้งปี ธุรกิจโรงแรม
ระดับ 2-3 ดาว ปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทแม่เป็นผู้กาหนดราคากลาง แต่ Dealer บางรายสามารถปรับราคาสูงหรือต่ากว่าราคากลางได้บ้าง
ขึ้ น กั บ ภาวะตลาด ส่ ว นศู น ย์ บ ริ ก ารปรั บ ราคาได้ ย ากเนื่ อ งจากมี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น กลุ่ ม เกษตรกรด้ ว ย
ธุรกิจจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับราคาได้บ้างแต่ต่ากว่าคู่แข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้า อุตสาหกรรมผลิต
และส่งออกผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับราคาได้ร้อยละ 5 แต่ยังไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3) ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทผลิตเสือผ้าส้าเร็จรูป
ไม่สามารถปรับราคาขายได้ เนื่องจากราคาถูกกาหนดจากผู้ซื้อ และหากไม่รับราคา ผู้ซื้อจะไปเสนอราคา
ให้กับคู่แข่งขันต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนผลิตต่ากว่า ประเภทงานปัก ไม่สามารถ
ขอปรับราคาขายได้ ขณะที่ต้นทุนประเภทอื่นสูงขึ้นต่อเนื่อง ธุรกิจปรับตัวโดยขอให้ลูกค้ารับภาระค่าขนส่ง
เองและพยายามลดรายจ่ายประเภทค่าน้าค่าไฟแทน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถปรับ
ราคาได้เนื่องจากมีการเซ็นสัญญาตกลงราคาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทผัก
และผลไม้กระป๋อง การเจรจาขอปรับราคาทาได้ยาก เนื่องจากสินค้าจากจีนและเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่ง
สาคัญมีราคาถูกกว่า และการปรับตัวโดยขยายตลาดในประเทศทาได้ยาก เนื่ องจากผู้บริโภคมีทางเลือกใน
การบริโภคอาหารสดแทนอาหารบรรจุกระป๋อง บางรายมีคาสั่งซื้อจากญี่ปุ่นเข้ามาต่อเนื่องแต่ธุรกิจขอปรับ
ราคาไม่ได้จึงต้องลดการรับคาสั่งซื้อลงกว่าร้อยละ 50 ประเภทน้ามันหอมระเหย ปรับราคาได้ยากเนื่องจาก
อานาจต่อรองต่าและมีคู่แข่งขันในตลาดญี่ปุ่น ทาให้ มีลูกค้าบางรายต่อรองขอลดราคา ประเภทพริกและ
เครื่องปรุงรส แม้มีความต้องการจากต่างประเทศสูง แต่ธุรกิจยังไม่ปรับราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้า ประเภท
ขนมอบกรอบ ที่มีตลาดหลักในญี่ปุ่น ไม่สามารถปรับราคาได้และคาสั่งซื้อปรับลดลง ผลจากเงินเยนอ่อนค่า
ทาให้คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตในญี่ปุ่นสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ธุรกิจไม่สามารถ
ก าหนดราคาได้ เ อง เนื่ อ งจากราคาขายถู ก ก าหนดจากตลาดโลก ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
ไม่สามารถปรับราคาขาย เนื่องจากการแข่งขันสูง ทาให้สัดส่วนกาไรลดลง
4) ธุรกิจที่มีแผนขอปรับราคาขาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิก ยังไม่ปรับราคาในปีนี้เนื่องจาก
ต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม อย่างไรก็ดี ได้วางแผนขอปรับขึ้นราคาในปีหน้า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป :
ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง มีแผนขอปรับราคาร้อยละ 3 ประเภทผักผลไม้แช่แข็ง มีแผนขอปรับราคา
สินค้าบางรายการแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อรวมทุกสินค้าแล้วปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10
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แรงงาน
ตลาดแรงงานยังตึงตัวต่อเนื่อง ธุรกิจมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการแรงงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทพริกและ
เครื่องปรุงรส ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องใช้และของตกแต่ง
ภายในบ้าน เร่งหาลู่ ทางน าแรงงานต่างด้าวมาทางานมากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประสบปัญหา
แรงงานขาดแคลนเนื่องจากแรงงานบางส่วนมีพฤติกรรมเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคกลางซึ่งมีการจ่ายค่าจ้าง
สูงกว่า ประกอบกับพม่ามีนโยบายดึงแรงงานกลับประเทศ ทาให้ธุรกิจบางรายมีแผนลดขนาดกิจการและ
เปลี่ยนไปผลิตสินค้าประเภทอื่นที่มีอัตรากาไรสูงกว่า ธุร กิจโรงแรม บางแห่งหั นมาใช้แรงงานต่างด้าว
ชาวเวียดนามแทนชาติอื่นเนื่องจากเรียนรู้เร็วและอดทน และบางรายปรับตัวโดยจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อ
รองรับการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ประสบปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือและมีอัตรา
Turn over สูง เนื่องจากแรงงานฝีมือถูกดึงตัวไปทางานในบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบกับค่านิยมการศึกษา
เปลี่ยนไปทาให้แรงงานด้านช่างนิยมไปศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพอื่ นเพื่อหลี กเลี่ยงการทางานระดับล่าง
ธุรกิจบ้านจัดสรร ขาดแคลนผู้รับเหมาและช่างฝีมือจากค่านิยมที่เปลี่ยนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
แทนสายอาชีพ ทาให้ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายด้านอบรมและพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่วน ธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้อง
จ้างผู้รับเหมาช่วงหลายรายและใช้วิธีบริหารจัดการอย่างเข้มงวด เพื่อแก้ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน
ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ ทาให้ทุกธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น
ประมาณร้ อ ยละ 10-30 โดย อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ได้ รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต
ไม่ส ามารถใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน ธุรกิจบางรายจึงปรับตัว โดยให้ลู กค้ารับภาระค่าขนส่งเอง
ธุรกิจโรงแรม บางแห่งต้องปรับลดสวัสดิการด้านอื่นลงเพื่อให้มีความสามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราที่กฎหมาย
กาหนด บางรายปรับตัวโดยควบรวมส่วนงานเข้าด้วยกันเพื่อลดขั้นตอนการทางานและนาเทคโนโลยีมาช่วย
เพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร ใช้วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดของเสียแทนการรับ
แรงงานเพิ่ม ส่วน ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ต้องจ่ายค่าแรงในระดับที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าเพื่อรักษาแรงงาน

ส่วนเศรษฐกิจภาค
ส้านักงานภาคเหนือ
สิงหาคม 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-5393-1165, 1156
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