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“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ” 1
(Economic/Business Information Exchange Program)
สรุปภาพรวม
ความมั่นใจของผูประกอบการอยูในเกณฑดี สวนใหญคาดวาผลประกอบการ
ในป 2547 จะเพิ่มขึ้นจากปกอน จากการบริโภคภาคเอกชนทีข่ ยายตัวตามความมั่นใจ
ของผูบริโภค อัตราดอกเบี้ยต่ํา การขยายสินเชือ่ ของสถาบันการเงินและธุรกิจบริการ
ทางการเงิน สวนการลงทุนขยายตัวตามความตองการที่อยูอาศัย แตในไตรมาสแรกไดรับ
ผลกระทบจากราคาเหล็กและวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้นทําใหความตองการกอสรางชะลอตัว
แตคาดวาเปนเพียงภาวะชัว่ คราว สวนราคาบานมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตนทุน
คากอสราง การสงออกไดรับผลดีจากการพัฒนาเทคโนโลยีทําใหความตองการสินคา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีตอเนื่อง แตคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นทําใหรายไดของผูสงออกลดลง
ดานธุรกิจการเลีย้ งไกไดรบั ผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนก ระดับการบริโภค
ไกเนื้อและไขไกฟนตัวอยางชาๆ แตยังออนไหวตอขาวการระบาดที่มีเปนระยะ แนวโนม
ธุรกิจในระยะตอไปผูประกอบการใหความสนใจเกี่ยวกับภาระหนี้ของครัวเรือน การแขงขัน
ทางธุรกิจทีส่ งู ขึ้น แนวโนมคาเงินบาททีแ่ ข็งคา และการขาดแคลนแรงงานมีฝมือหรือทักษะ
ตรงความตองการ รวมทั้งโอกาสในการระบาดของไขหวัดนกในอนาคต
1. การบริโภค
การบริโภคมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟามี
ราคาลดลงตามตนทุนการผลิต ประกอบกับเปนชวงปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีจากระบบ analog
ไปสูร ะบบ digital ทําใหสินคารุนใหมมี function การทํางานใหมๆ ออกมาจูงใจลูกคาระดับบน
มากขึ้น เกิดกระแสความนิยมของผูบริโภคที่ตองการซื้อสินคารุนใหม รวมทั้งการขายในระบบ
เงินผอนผานธุรกิจบริการทางการเงินทีแ่ ขงขันกันมาก สงเสริมใหลูกคาระดับกลางเกิดการ
ใชจายมากขึ้น และการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพยทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานเพิ่มขึ้น ดานสินคาเพือ่ อุปโภคบริโภค ผูบ ริโภคไดประโยชนจากการแขงขัน
ดานราคาและการขยายสาขาของรานคาสงและคาปลีกขนาดใหญที่เพิ่มขึ้น สวนยอดขายรถยนต
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และรถจักรยานยนตอาจชะลอตัวจากปกอ น เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคออนตัว โดยเฉพาะ
เขตภาคเหนือตอนบน
2. การลงทุน
การลงทุนกอสรางโดยเฉพาะที่อยูอาศัยในไตรมาสแรก ป 2547 ชะลอตัว
เล็กนอย เปนผลจากการเรงซื้อ/ขายไปกอนที่มาตรการลดหยอนภาษีจะสิ้นสุดปลายป 2546
และผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องตามความตองการกอสรางในประเทศจีน
ทําใหราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ความตองการใชภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ตามการกอสรางโครงการขนาดใหญของภาครัฐ เชน การกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
ราคาเหล็กและวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้นกระทบตอความรูสึกของผูบริโภค สงผลใหยอดจําหนาย
วัสดุกอสรางในไตรมาสแรกอยูในเกณฑทรงตัวหรือลดลง อยางไรก็ตามผูป ระกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเชือ่ มั่นวาจะเปนเพียงภาวะชัว่ คราว ภาพรวมการกอสรางและอสังหาริมทรัพย
โดยเฉพาะจังหวัดใหญในภาคเหนือมีแนวโนมที่ดี สังเกตจากสัญญาณการซื้อขายที่อยูอาศัย
ยังอยูใ นเกณฑดี แตราคาอสังหาริมทรัพยในปนี้จะเพิ่มขึ้นจากตนทุนที่สูงขึ้น
3. การสงออกสินคา
การพัฒนาเทคโนโลยีของสินคาประเภทโทรศัพทมือถือ กลองถายรูปดิจิตอล
และเครือ่ งใชไฟฟาภายในบาน ทําใหมูลคาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสขยายตัวตอเนื่อง
จากปลายปกอ น อยางไรก็ดีการแข็งคาของเงินบาท ทําใหรายไดของผูสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสในรูปเงินบาทลดลง นอกจากนี้ยงั มีปญ
 หาคาจางแรงงานสูงขึน้ และการขาดแคลน
แรงงาน ทําใหบริษัทแมในตางประเทศเริ่มใหความสนใจยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน
ซึ่งใหสิทธิประโยชนทางภาษีดีกวา มีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก รวมทั้งมีโรงงานผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากทําใหสามารถรวมกันเปน cluster ได
4. การจางงาน
ภาวะการจางงานทรงตัว อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ
การคาสงและคาปลีกขนาดใหญ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานและการใชเครื่องจักร
ทดแทนแรงงานเพือ่ ประหยัดตนทุนการดําเนินการ ขณะทีธ่ รุ กิจโรงแรมและการทองเทีย่ ว
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพและมีความชํานาญเฉพาะดาน สวนธุรกิจสงเสริม
การเลี้ยงไกเนื้อและไกไขประสบปญหาจากการระบาดของไขหวัดนก ทําใหผปู ระกอบการ
สวนหนึ่งตองใหแรงงานพักงานชั่วคราว อยางไรก็ตามภาคกอสรางที่ขยายตัวตอเนื่อง ทําให
แรงงานที่มีฝมือเริ่มตึงตัว ธุรกิจบริการทางการเงินมีความตองการจางงานเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
แรงงานที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาและความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของสินเชือ่ และบริการทางการเงินใหมๆ
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5. การผลิตและปจจัยการผลิต
เกษตรกรรม
ชวงหลังเทศกาลตรุษจีน (22 มกราคม 2547) ธุรกิจสงเสริมการเลีย้ งไกเนือ้
และไกไขไดรับผลกระทบอยางมากจากขาวการแพรระบาดของไขหวัดนก ทําใหยอดขายลดลง
ตอเนื่องจนอยูในระดับที่ไมมีการซื้อขายในชวงปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ 2547
จากนั้นยอดขายคอยๆ ปรับตัวดีขึ้น สวนหนึง่ เปนผลจากมาตรการประชาสัมพันธของภาครัฐ
แตการบริโภคก็ลดลงอีกครั้งเมื่อมีขาวพบการติดเชื้อในแมวและพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปจจุบนั
(ณ กลางเดือนมีนาคม 2547) การบริโภคไกเนื้ออยูที่ระดับประมาณรอยละ 20-30 ของภาวะ
ปกติ และการบริโภคไขไกประมาณรอยละ 50 ของภาวะปกติ แนวโนมปรับตัวดีข้ึนอยางชาๆ
แตยังออนไหวตอขาวการระบาดที่มีเปนระยะๆ ปจจุบนั ผูผ ลิตทุกรายไดเพิ่มมาตรการปองกัน
การติดเชือ้ และสวนใหญคาดวาจะสามารถปองกันการติดเชื้อจากภายนอกฟารมได
โรงแรมและการทองเที่ยว
ภาวะการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมไตรมาสแรกป 2547 ปรับตัวดีขึ้น
ตอเนื่องจากไตรมาสกอน ปจจัยสําคัญจากการเปดตัวสายการบินราคาถูกและการเพิม่ เทีย่ วบิน
ตรงมาจังหวัดเชียงใหม ทําใหนกั ทองเทีย่ วชาวไทยเพิ่มขึน้ รวมทัง้ ผลจากการประชาสัมพันธ
ใหนกั ทองเทีย่ วเขาชมหมีแพนดา สภาพอากาศที่หนาวเย็น และการจัดประชุมสัมมนาภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและสปาที่สามารถดึงดูด
นักทองเทีย่ วไดมากขึ้น อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส จีน และ
ฮองกง มีจาํ นวนลดลงจากขาวการระบาดของโรคไขหวัดนก ทําใหนกั ทองเทีย่ วสวนหนึง่
ชะลอการเดินทาง แตผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนอยมากเมื่อเทียบกับขาวการระบาดของ SARS
เมื่อปกอน ในภาพรวมคาดวาภาวะการทองเที่ยวของภาคเหนือจะอยูในเกณฑดีตอเนื่องจนถึง
ชวงเทศกาลสงกรานต ผลจากการประชาสัมพันธของภาครัฐ การจัดงานมหาสงกรานตลานนา
และการจัดการสงเสริมการขายของภาคเอกชน
อสังหาริมทรัพย
ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยขยายตัวมาก โดยเฉพาะจังหวัดหลักของ
ภาคเหนือ ผลจากความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ํา และสถาบันการเงิน
เรงปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัย กลุมลูกคาสวนใหญเปนระดับกลางขึ้นไปและตองการบานเดี่ยว
สองชั้นเพื่ออยูอาศัย ทัง้ รูปแบบสรางเสร็จกอนขายและรูปแบบขายแลวจึงสราง ธุรกิจบาน
จัดสรรสวนใหญเปนโครงการเดิมที่ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงใหมและ
พัฒนาเพิ่มเติม
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การเงินการธนาคาร
ในชวงเดือนมกราคม 2547 ปริมาณธุรกรรมและการหมุนเวียนเงินทุนของ
ธุรกิจทีผ่ านสาขาธนาคารพาณิชยลดลงเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันปกอ น ผลจากความเชือ่ มั่น
ของผูป ระกอบการจากปญหาการระบาดของไขหวัดนก ภาวะตลาดหลักทรัพยที่ซบเซาลง
และปญหาความไมสงบในภาคใต อยางไรก็ตามธุรกิจสงออก SMEs และธุรกิจการทองเทีย่ ว
เพือ่ สุขภาพมีแนวโนมธุรกิจทีด่ ี
ธุรกิจบริการทางการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย (non-bank) สามารถขยาย
ฐานลูกคาไดมาก ทั้งประเภทสินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต เนือ่ งจากหลักเกณฑ
การพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาผอนคลายกวาสถาบันการเงิน แตมีระบบติดตามลูกคาใกลชิด
ลูกคาสวนใหญใชบริการสินเชื่อเชาซื้อ เพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ รถยนต และ
รถจักรยานยนต ที่ผานมาบริษัทสามารถเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียม ขยายฐานลูกคาใหม
และเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ ใหแกลูกคาเดิมที่มีคุณภาพดี (cross sale) เพิม่ ขึน้
ดานสินเชือ่ บัตรเครดิตมีเปาหมายขยายฐานลูกคา แตมีขอจํากัดเรื่องเกณฑรายไดขั้นต่ําตามที่
ทางการกําหนด รวมทัง้ มีการแขงขันดานราคาและบริการสูง ดานแนวโนมธุรกิจเชาซือ้ คาดวา
จะมีการแขงขันกันมากขึน้ เนือ่ งจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินทีเ่ ปดโอกาสใหธนาคาร
พาณิชยสามารถประกอบธุรกิจเชาซื้อรถยนตได
ผลการดําเนินโครงการดานการเงินทีส่ าํ คัญของภาครัฐ
โครงการธนาคารประชาชน ดําเนินการโดยธนาคารออมสิน ลูกคาสวนใหญ
เปนผูประกอบการรายยอย วงเงินสินเชือ่ ขยายตัวเปนลําดับ สวนหนึ่งขยายวงเงินสินเชื่อแก
ลูกคาทีม่ ศี กั ยภาพและประวัตกิ ารชําระหนีด้ ี รวมทั้งขยายฐานลูกคาไปยังกลุมที่มีเงินเดือน
ประจําและตองการประกอบอาชีพเสริม การชําระหนีอ้ ยูในเกณฑดเี นือ่ งจากมีระบบการติดตาม
หนีท้ ด่ี ี โดยรับฝากเงินจากลูกหนี้เปนรายวันเพื่อรอชําระหนี้ทุกสิ้นเดือน โครงการพักชําระหนี้
และลดภาระหนี้ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กําหนดสิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 มีนาคม 2547 คาดวาเกษตรกรจะสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเนื่องจากที่ผานมา
มีรายไดเพิ่มขึน้ ประกอบกับธนาคารสรางแรงจูงใจโดยลดอัตราดอกเบี้ยใหแกเกษตรกรที่
สามารถชําระหนีไ้ ดตามกําหนด โครงการกองทุนหมูบา นและชุมชนเมือง โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชน หมูบานสวนใหญสามารถจัดตั้งกองทุนและใหสินเชื่อกับสมาชิกไดตามเปาหมาย
การใชเงินผิดวัตถุประสงคและการผิดนัดชําระหนี้มบี าง แตสามารถจัดการและแกไขไดเนือ่ งจาก
สมาชิกในชุมชนมีการตรวจสอบดูแลกันเอง

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
เดือนมีนาคม 2547

ตนทุนการผลิตและราคา
ธุรกิจสวนใหญเห็นวาตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ
กอสรางและอสังหาริมทรัพย ผลจากราคาเหล็ก วัสดุกอสราง และคาจางแรงงานมีฝมอื เพิม่ ขึ้น
ทําใหราคาบานสรางใหมตอ งปรับราคาขายเพิ่มขึน้ ดานธุรกิจการผลิตไกเนื้อและไขไกมีตนทุน
สูงกวาราคาขายทําใหเกษตรกรขาดทุน ขณะที่ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดแคลน
พันธุไกและตนทุนอาหารสัตวเพิ่ม ธุรกิจสงออกไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นทําให
กําไรลดลง สวนธุรกิจทองเที่ยวมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันและคาจาง ดานราคาสินคาและ
บริการสวนใหญไมสามารถผลักภาวะใหแกผบู ริโภคไดเนือ่ งจากการแขงขันสูง
แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
ธุรกิจทีเ่ ปนสาขาจากสวนกลาง สวนใหญมกี ารระดมทุนและบริหารเงินทุน
โดยสํานักงานใหญจึงไมมีปญหาดานแหลงเงินทุน สวนธุรกิจในทองถิ่นสวนใหญอาศัยเงินทุน
จากสถาบันการเงินและกําไรสะสม ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําชวยสนับสนุนใหธุรกิจ
ทุกประเภทมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น รวมทัง้ สงเสริมใหธรุ กิจบริการสินเชื่อเชาซือ้
ขยายตัว อยางไรก็ตามยังมีผปู ระกอบการสวนหนึง่ ไมสามารถขอสนับสนุนสินเชือ่ ไดเพียงพอ
ความตองการ เนื่องจากสถาบันการเงินระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
มีนาคม 2547

