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“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ” 1
(Economic/Business Information Exchange Program)
สรุปภาพรวม
ผูป ระกอบการจากเกือบทุกภาคเศรษฐกิจคาดวาแนวโนมเศรษฐกิจ
ภาคเหนือป 2547 จะขยายตัวตอเนือ่ งจากป 2546 ตามการขยายตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตเพื่อสงออกตามความตองการของตลาดตางประเทศ
และแผนการลงทุนของภาคเอกชนตามภาวะเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขน้ึ ประกอบกับ
แรงสนับสนุนจากการใชจา ยลงทุนของภาครัฐ สําหรับการบริโภคของประชาชนชน
มีแนวโนมชะลอตัว ทางดานราคาอสังหาริมทรัพยคาดวาจะปรับตัวสูงขึน้ จากราคาวัสดุ
กอสรางทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก แตจะไมสง ผลกระทบกับธุรกิจ เนือ่ งจากยังมีความตองการสูง
อยางไรก็ดี ผูประกอบการสวนใหญยังมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินภาคครัวเรือน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการชําระหนีห้ ากอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
และการขาดแคลนแรงงานทีม่ ฝี ม อื
1. การบริโภค
แนวโนมป 2547 คาดวาอุปสงคจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนือ่ งจากไดมี
การเรงการอุปโภคบริโภคแลวในปกอ น ประกอบกับกําลังการซื้อของผูบริโภคออนตัว โดย
เฉพาะการใชจา ยเพือ่ ซือ้ รถยนต และรถจักรยานยนต ทําใหกาํ ไรของธุรกิจขึน้ อยูก บั ปริมาณการ
จําหนายเปนสําคัญ ภายใตภาวะการแขงขันทางดานราคาทีร่ นุ แรงมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะดาน
การใหบริการสินเชือ่ แกผซู อ้ื รถจักรยานยนตและเครือ่ งใชไฟฟาภายในบานทีจ่ ะตองแขงขันกับ
การขยายประเภทการใหบริการของสถาบันการเงินทีไ่ มใชธนาคารพาณิชย และเผชิญกับผู
ประกอบการรายใหมทม่ี ฐี านลูกคาจํานวนมากจากธุรกิจในเครือเดียวกัน
2. การลงทุน
คาดวาการลงทุนในป 2547 ยังขยายตัวไดดีตอเนื่อง จากการลงทุนขยายโรง
งานและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลิต
เพื่อสงออก การลงทุนกอสรางธุรกิจดานบริการในจังหวัดแหลงทองเทีย่ วสําคัญของนักลงทุน
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จากสวนกลาง การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญทเ่ี ปนโครงการตอเนือ่ ง ตลอดจนการ
ลงทุนดานอสังหาริมทรัพยซง่ึ สวนใหญยงั คงเปนการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ในโครงการเกา และเริม่ มีโครงการใหมเพิม่ ขึน้ ตามความตองการของตลาดที่มีอยูตอเนื่อง
3. การสงออกสินคา
แนวโนมป 2547 คาดวาอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกมีโอกาสเรงตัวขึ้น ทัง้
การสงออกพืชผักแปรรูปและแชแข็ง สินคาหัตถกรรม และเซรามิก จากคําสั่งซื้อที่ตองผลิตเพื่อ
สงมอบใน 3-6 เดือน ทําใหอุตสาหกรรมเหลานี้ซึ่งสวนใหญผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิตแลว มี
แผนการลงทุนในการขยายโรงงาน และบางแหงมีการลงทุนพัฒนาดานเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการแขงขัน
4. การจางงาน
ภาวะตลาดแรงงานเริ่มมีแนวโนมตึงตัวในบางภาคเศรษฐกิจ จากการปรับตัวดี
ขึน้ ของภาคการกอสราง ภาคธุรกิจโรงแรม และภาคอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก สงผลให
คาจางมีแนวโนมปรับตัวสูงขึน้
5. การผลิตและปจจัยการผลิต
อุตสาหกรรม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัว เพื่อตอบสนองความตองการของผู
บริโภคในตางประเทศ อุตสาหกรรมทีม่ แี นวโนมขยายตัวสูงมากไดแก เกษตรแปรรูป ผักผลไม
แชแข็ง หัตถอุตสาหกรรม เซรามิก และอัญมณี ไปยังตลาดในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และ
ประเทศอื่นในเอเชีย สําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรไดแก เครือ่ งจักรกลทางการ
เกษตร คาดวายอดจําหนายยังคงขยายตัวตอเนือ่ งจากปกอ น จากการพัฒนาผลิตภัณฑรนุ ใหม
และแรงกระตุน ทางดานราคา ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมโรงสีขา วมีแนวโนมประสบปญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ เนือ่ งจากจากความตองการขาวทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สงผลใหนกั ธุรกิจจากสวนกลางทีม่ ขี นาด
ใหญกวาและไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต (Economy of Scale) หันมาซื้อวัตถุดิบในแถบ
ภาคเหนือมากขึน้
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกมีแนวโนมใกลจะเต็มกําลัง
การผลิตแลว จึงมีแผนการลงทุนในการขยายโรงงาน และบางแหงมีการลงทุนพัฒนาดาน
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ยกเวนอุตสาหกรรมโรงสีขา ว เนือ่ งจากประสบ
ปญหาขาดแคลนวัตถุดบิ ตามทีไ่ ดกลาวมาขางตน
อสังหาริมทรัพย
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คาดวาขยายตัวตอเนื่องจากความตองการซื้อเพื่อเปนที่อยูอาศัยจริง ประกอบ
กับนักลงทุนมีความมัน่ ใจในมาตรการของรัฐทีใ่ หการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะ
ในป 2547-2549 คาดวาจะขยายตัวแบบกาวกระโดด และจะถึงจุดอิม่ ตัวอีกประมาณ 3 ปขา ง
หนา ซึง่ เปนชวงทีก่ ารลงทุนทัง้ ของภาครัฐและเอกชนทีล่ งทุนไปตัง้ แตป 2546 เสร็จสิ้นลง
โรงแรมและการทองเทีย่ ว
แนวโนมการทองเทีย่ วคาดวาจะปรับตัวดีขน้ึ จากความเชือ่ มัน่ ในความปลอด
ภัยภายในประเทศ และแรงสนับสนุนจากสายการบินราคาถูก (Low Fare Airline) โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม มีนกั ธุรกิจสวนกลางมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 5-6 ดาว หลายแหง เนื่อง
จากเห็นวายังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ ประกอบกับราคาสินทรัพยทางธุรกิจบริการ
จูงใจ เชนราคาทีด่ นิ ทีย่ งั อยูใ นระดับต่าํ ซึง่ คาดวาจะสงผลใหคา จางแรงงานดานการทองเทีย่ ว
ปรับตัวดีขึ้น ตามความตองการของการเปดดําเนินการธุรกิจโรงแรม
ตนทุนการผลิตและราคา
ทางดานตนทุนการผลิต ผูป ระกอบการสวนใหญคาดวาเพิม่ ขึน้ ตามราคาวัตถุ
ดิบหรือปจจัยการผลิตขัน้ กลาง โดยเฉพาะราคาน้าํ มัน เหล็ก ปูนซีเมนต อุปกรณการกอสราง
แตผปู ระกอบการสวนใหญไมสามารถผลักภาระใหแกผบู ริโภคได เนือ่ งจากมีการแขงขันทีร่ นุ
แรง สงผลใหผูประกอบการมีผลกําไร (Margin) ลดลง และผูป ระกอบการบางสวนมีตน ทุนดาน
การพัฒนาบุคลากรเพิม่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการแขงขันทีร่ นุ แรงขึน้
แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
ผูประกอบการสวนใหญ อาศัยแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ จึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนือ่ งจากทําใหตน ทุนการดําเนิน
ธุรกิจลดลง และสามารถลงทุนขยายการผลิตได ตลอดจนเอื้อตอการชําระเงินของผูบริโภคใน
การใชบริการสินเชือ่ บุคคล
สวนวิชาการ
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