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โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ” 1
(Economic/Business Information Exchange Program)
สรุปภาพรวม
ผูประกอบการสวนใหญมั่นใจวาผลประกอบการของธุรกิจปนี้จะเพิ่มขึ้นจาก
การบริโภคภาคเอกชนซึ่งขยายตัวโดยมีแรงสนับสนุนจากสินเชื่อของสถาบันการเงินและ
ธุรกิจการเงิน ประกอบกับการใชจายในโครงการกอสรางสาธารณูปโภคของรัฐบาล แตมี
สัญญาณชะลอตัวลงบางเมื่อกลางไตรมาสที่ 2 จากปจจัยที่ทอนความเชื่อมั่นตางๆ อาทิ
ภัยแลง ราคาน้าํ มันและเหล็กสูงขึน้ ทําใหบางธุรกิจมียอดจําหนายชะลอลงในระยะครึ่งแรก
ของป ผูประกอบการสวนใหญเริ่มเผชิญกับตนทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบ คาแรงและการ
ดําเนินการ แตราคาสินคายังคงเดิมจากภาวะการแขงขันและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
คาดวาจะทําใหหลายธุรกิจมีกําไรตอหนวยลดลง ผลผลิตขาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากราคาสูง
และปริมาณน้ําพอเพียงจูงใจใหเกษตรกรเพาะปลูกเพิ่มขึ้น แตออยอาจจะลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตบางสวนเสียหายจากภัยแลงที่ผานมาและราคาในปที่ผานมาไมจูงใจ การเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ํามันสงผลกระทบตอตนทุนรวมตางกันตามโครงสรางของธุรกิจแตละประเภท
ในระยะตอไปภาคธุรกิจใหความสนใจภาระหนี้ครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และการพยุงราคาน้ํามันของรัฐบาล

1. การบริโภค
การบริโภคของภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนลางมีแนวโนมขยายตัว ทั้งสินคา
คงทน สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาฟุมเฟอย ตามความตองการของผูบ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
การสนับสนุนสินเชือ่ ของสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินและการคาขาวไดราคาดี สวนภาคเหนือ
ตอนบน เพิม่ ขึน้ จากการใชจา ยตามงบประมาณโครงการตางๆ ของภาครัฐเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย สินคาอุปโภคบริโภคอยูภายใตภาวะการแขงขันดานราคาที่เขมขน
จากทัง้ สินคาภายในประเทศและสินคาตางประเทศ ทําใหผปู ระกอบการตองปรับเปลีย่ นกลยุทธ
เพื่อลดตนทุนตลอดจนแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และคาดวาการเปลีย่ นแปลงราคาน้าํ มัน
ยังสงผลกระทบตอการบริโภคสินคาและบริการไมมากนัก เพราะในชวงทีผ่ า นมาประชาชนเริม่
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คุนเคยตอการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาตามกลไกตลาด สวนผลตอตนทุนโดยรวมแตกตางกัน
ขึน้ อยูก บั โครงสรางตนทุนของธุรกิจแตละประเภท
2. การลงทุน
ภาคการผลิตมีการลงทุนขยายโรงงานเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและขยายผลิตภัณฑทง้ั
อุตสาหกรรมน้ําตาล อิเล็กทรอนิกสและเซรามิกเพิม่ ขึน้ ตามความตองการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการ
ขยายตลาดตางประเทศ และบางสวนเปนการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน ภาคบริการมี
การกอสรางโรงแรมระดับสูงและระดับกลางเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดใหญๆ เพือ่ รองรับการขยายตลาด
ลูกคาตางประเทศ รวมถึงการกอสรางหอพักและอพารตเมนต ภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพย
แมจะชะลอลง แตยงั มีทศิ ทางขยายตัวจากความตองการทีอ่ ยูอ าศัยในเมืองหลักของภาค
3. การสงออก
คาดวาในชวงครึ่งหลังของป ความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกจะ
ชะลอลง เนือ่ งจากการเรงซือ้ ไปในชวงตนป สวนอุตสาหกรรมเซรามิกและผลไมกระปองยังคง
ขยายตัวดี ตามการขยายตลาดใหมในตางประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และ
ตะวันออกกลาง การสงออกสินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวยังอยูในเกณฑดี เนือ่ งจากขาวมีราคาดี
ตามความตองการในตางประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปกอ น ปริมาณผลผลิตลดลง และคูแ ขงขันประสบ
ปญหาในการสงออก เชน อินเดียประสบปญหาสต็อกขาว และเวียดนามประสบปญหาขาวไมได
คุณภาพ
4. การจางงาน
ภาคธุรกิจสวนใหญยังไมประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยภาคการเกษตรมี
จํานวนแรงงานลดลงตามกรรมวิธีการผลิตที่เปลี่ยนมาใชเครื่องจักรในการทํางานมากขึ้น
และใชแรงงานตางดาวทดแทนแรงงานในประเทศ ตลอดจนใชแรงงานจากกรุงเทพฯ ทดแทน
สําหรับงานที่ตองการความรูความชํานาญเฉพาะดาน การจางแรงงานชั่วคราว (Outsource)
ในชวงฤดูกาลเกษตร หรือจาง Contract out และแรงงานนักศึกษา เพื่อลดภาระคาจางและ
สวัสดิการ จึงไมกดดันตอการเพิม่ อัตราคาจางมากนัก
5. การผลิตและปจจัยการผลิต
เกษตรกรรม
ผลผลิตขาวนาปรังในป 2547 ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเลื่อนการปลูกออกไปจาก
ปญหาขาดแคลนน้าํ แตราคาปรับตัวสูงขึน้ จากความตองการในตางประเทศสูงขึน้ ประกอบกับคู
แขงมีผลผลิตออกสูต ลาดนอย อยางไรก็ดีตนทุนตางๆ เชน คาขนสง ปุย และยาฆาแมลง ก็เพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน จากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลสงผลใหมกี ารเปลีย่ นแปลงในธุรกิจคาขาว
ธุรกิจโรงสีปรับปรุงและขยายกําลังการผลิต และพอคาคนกลางหันมาทําธุรกิจโรงสีขา วเพิม่ ขึน้ มาก
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โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลาง ในชวงครึ่งหลังป 2547 คาดวาผลผลิตขาวนาปจะเพิม่ ขึน้
เนือ่ งจากราคาขาวทีจ่ งู ใจ และปริมาณน้าํ ทีม่ พี อเพียง สวนผลผลิตออยป 2546/47 เพิม่ ขึน้ จาก
การขยายเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกตามการสงเสริมของโรงงานน้าํ ตาล ดานราคาเบื้องตนต่ํากวาปกอน
จาก 500 บาท/ตัน ในปกอน เปน 478 บาท/ตัน แตอาจจะไดชดเชยคาความหวานที่เพิ่มขึ้นจาก
อากาศในปนท้ี ห่ี นาวเย็นนาน อยางไรก็ตาม คาดวาในป 2547/48 ปริมาณออยทีเ่ ขาหีบอาจจะ
ลดลง เนื่องจากภาวะแหงแลงเมื่อตนปตอเนื่องดวยฝนตกหนักทําใหผลผลิตออยบางแหลง
เสียหาย ประกอบกับราคาไมจงู ใจ
โรงแรมและการทองเทีย่ ว
ภาวะการทองเทีย่ วมีแนวโนมขยายตัว เนือ่ งจากการประชาสัมพันธของภาครัฐ
อาทิ การจัดงานมหาสงกรานตลา นนาทีจ่ งั หวัดเชียงใหม การขยายฐานลูกคาตลาดตางประเทศ
ของโรงแรมตาง ๆ การใหบริการจัดประชุมสัมมนาลักษณะ incentive มีการแขงขันดานราคา
รุนแรงขึน้ โดยเฉพาะโรงแรมกลางถึงระดับลางเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดที่สูญเสียไปใหธุรกิจ
อพารตเมนตทเ่ี พิม่ ขึน้ มาก
อสังหาริมทรัพย
ราคาทีด่ นิ และบานจัดสรรในจังหวัดหลักของภาคมีแนวโนมปรับตัวขึน้ จากการ
ตัดถนนใหมและการกอสรางโครงการขนาดใหญของรัฐ คาดวาแนวโนมการซือ้ ขายบานจัดสรร
ในชวงครึ่งหลังป 2547 และชะลอลงบาง โดยเฉพาะตลาดลูกคาระดับลางและระดับกลาง (ราคา
บานและทีด่ นิ ต่าํ กวา 3 ลานบาท และ 3-5 ลานบาท) แตลูกคาระดับบน (ราคาบานและทีด่ นิ สูง
กวา 5 ลานบาท) ยังขยายตัวดี เนือ่ งจากอุปทานยังมีไมมากเมือ่ เทียบกับความตองการ
การเงิน
คาดวาในชวงครึง่ ปหลังการลงทุนในหลักทรัพยจะขยายตัวตามความตองการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นของลูกคา หากไมมเี หตุการณทจ่ี ะมากระทบความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน มีการแขงขัน
การใหบริการขาวสาร นักลงทุนสวนใหญยังมีลักษณะเก็งกําไร แตมีสัดสวนลดลง
ตนทุนการผลิตและราคา
ตนทุนการผลิตโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบ คาแรง และการดําเนินการ
แตไมสามารถผลักภาระไปใหผบู ริโภคไดมากนักเนือ่ งจากมีการแขงขันกันสูงทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ ธุรกิจสวนใหญไมประสบปญหาจากราคาน้าํ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ มากนัก ยกเวนธุรกิจทีม่ ี
สัดสวนตนทุนสวนใหญเกี่ยวกับการขนสง
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แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
ภาคธุรกิจสงออกทีเ่ ปนเครือขายจากตางประเทศสวนใหญจะมีแหลงเงินทุนจาก
บริษทั แมและสถาบันการเงินในตางประเทศ สวนธุรกิจอื่นๆ ภายในประเทศจะใชเงินทุนของ
บริษทั เองและสถาบันการเงินในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจโรงสีไดรบั การสนับสนุนเงินทุนจาก
สถาบันการเงินเปนอยางดี กอปรกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยังอยูในระดับต่ํา ทําใหธุรกิจตาง ๆ
มีตน ทุนการดําเนินงานทีไ่ มสงู นัก สงผลใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันเพิม่ มากขึน้
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
มิถุนายน 2547

