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“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ” 1
(Economic/Business Information Exchange Program)
สรุปภาพรวม
ผูป ระกอบการสวนใหญคาดวาผลประกอบการในชวงครึง่ หลังป 2547 จะขยายตัว
ในเกณฑดี แตอาจมีอตั ราต่าํ กวาทีไ่ ดประมาณการไวเดิม เนือ่ งจากไดรบั แรงกดดันจาก
ราคาน้าํ มันทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ หลายครัง้ ติดตอกัน ซึ่งสงผลกระทบตอกําลังซื้อ ความเชือ่ มัน่
ของผูบ ริโภค และตนทุนของธุรกิจทีไ่ มสามารถผลักภาระใหผบู ริโภคไดเต็มที่ เนือ่ งจากภาวะ
การแขงขันมีสงู และการระบาดของไขหวัดนก สําหรับการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ทีผ่ า นมา ไมสง ผลกระทบตอผลประกอบการมากนัก เนือ่ งจากเปนไปตามทีผ่ ปู ระกอบการ
คาดการณไว และเตรียมแผนรองรับไวแลว แตอยางไรก็ตามกิจกรรมในบางภาคเศรษฐกิจ
คาดวายังขยายตัวไดดี ทําใหผลประกอบการโดยรวมไมไดรบั ผลกระทบจากปจจัยดังกลาว
มากนัก อาทิ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน การใชจา ยของรัฐบาล การทองเทีย่ ว
และการสงออก
1.การบริโภค
แนวโนมการบริโภคของภาคเหนือเริม่ มีสัญญาณชะลอลง จากปจจัยเสีย่ ง
ทีก่ ระทบความเชือ่ มัน่ และกําลังซื้อของผูบริโภค เชนราคาน้าํ มันทีอ่ ยูใ นเกณฑสงู และการแพร
ระบาดของไขหวัดนก แตอยางไรก็ตามคาดวายอดจําหนายรถยนตจะไมชะลอตัวมากนัก
เนือ่ งจากไดรบั แรงกระตุน จากการปรับลดภาษีสรรพสามิตรถยนต การทยอยนํารถยนตรนุ ใหม
เขาสูต ลาดในชวงปลายป และการใชจา ยเพือ่ เตรียมการเลือกตัง้ ผูแ ทนราษฎรในชวงตนปหนา
2.การลงทุน
การลงทุนกอสรางขยายตัวตอเนื่อง จากงานกอสรางภาครัฐ เปนสําคัญ
โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญในจังหวัดหลัก ทําใหมภี าคเอกชนมีการลงทุนใน Concrete
plant ลอย เพือ่ รองรับโครงการเหลานี้ นอกจากนีย้ งั มีการลงทุนในธุรกิจขนสง การขยายสาขา
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ธุรกิจบริการ และการขยายกําลังการผลิตเครือ่ งดืม่ อยางไรก็ดี การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย
ชะลอลง
3.การสงออก
แนวโนมการสงออกในชวงหลังของปคาดวาขยายตัวดี จากคําสัง่ ซือ้ ของ
อุตสาหกรรมสงออกสวนใหญ โดยเฉพาะสินคาทีม่ ี Niche market อาทิ เซรามิก ซึง่ เรงตัวจาก
การใชนโยบายเชิงรุก โดยยกระดับสินคากาวสูร ะดับสากล ทําใหสามารถขยายตลาดไดเพิม่ ขึน้
ในขณะทีส่ นิ คาทีต่ อ งแขงขันกับจีนสูงมีแนวโนมชะลอตัว เนือ่ งจากประสบปญหาการแขงขัน
ดานราคา เชน อุตสากรรมแปรรูปสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผา
4.การจางงาน
ภาคธุรกิจสวนใหญยงั ไมประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ยกเวนธุรกิจบริการ
ทีต่ อ งการแรงงานทีม่ ที กั ษะเฉพาะดานบริการและภาษาตางประเทศ เพือ่ รองรับการขยายตัว
ของธุรกิจทีม่ จี าํ นวนมากขึน้ และภาคการลงทุนกอสรางและอสังหาริมทรัพย ในสวนของแรงงาน
ทีม่ ฝี ม อื
5.การผลิตและปจจัยการผลิต
เกษตรกรรม
ผลผลิตลําไยในป 2547 เพิม่ ขึน้ จากปกอ นกวารอยละ 30 แตคาดวารายไดท่ี
เกษตรกรจะไดรับจะใกลเคียงกับปกอน เนือ่ งจากราคายังอยูใ นระดับต่าํ แตไดรับความชวย
เหลือจากทางการ ดวยการเปดประมูลเพือ่ เปนตัวแทนรับซือ้ ลําไยสดแปรรูปเปนลําไยอบแหง
ซึง่ ทําใหเกษตรกรสามารถไดรบั เงินเร็วกวาทุกป อีกทัง้ ชวยประหยัดตนทุนในการบรรจุ
สําหรับผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนก คาดวาเกษตรกรผูเลี้ยงไก
รายยอยจะมีจาํ นวนลดลง เนือ่ งจากขาดทุนในการดําเนินงาน และขาดแคลนเงินลงทุนในการ
ปรับเปลีย่ นฟารมเปนระบบปด
โรงแรมและการทองเทีย่ ว
ผลประกอบการของธุรกิจบริการคาดวาขยายตัวในเกณฑดี จากอัตราการจอง
ลวงหนาที่อยูในเกณฑสูง ตามแรงสนับสนุนการสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและการ
สงเสริมการทองเทีย่ วของทางการ การจัดประชุมสัมมนาทัง้ ภาครัฐและเอกชน สําหรับการ
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ระบาดของไขหวัดนก และสถานการณความไมสงบในภาคใต คาดวาจะไมสงผลกระทบตอธุรกิจ
บริการมากนัก
อสังหาริมทรัพย
ภาวะการซือ้ ขายบานจัดสรร และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ยังขยายตัว
ในเกณฑดี โดยเฉพาะบานพรอมที่ดินราคาตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป ขณะที่ราคาต่ํากวา 1-2 ลานบาท
มีจาํ นวนมากจึงประสบการแขงขันสูง
การเงิน
ในครึ่งหลังของป 2547 คาดวาธุรกิจใหบริการสินเชือ่ จะขยายตัวตอเนือ่ งจาก
ปกอ น จากการทยอยนํารถยนตรนุ ใหมออกสูต ลาด ทางดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
คาดวาจะปรับตัวดีขน้ึ เนือ่ งจากปจจัยเสีย่ งมีความชัดเจนขึน้ และผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดขี น้ึ
ตนทุนการผลิตและราคา
ตนทุนการผลิตโดยรวมมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ตามราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีป่ รับตัว
เพิ่มขึ้นหลายครั้งติดตอกัน และคาแรงงานในบางภาคธุรกิจ แตอยางไรก็ตามผูป ระกอบการ
สวนใหญยงั ไมสามารถผลักภาระไปยังผูบ ริโภคไดมากนัก เนือ่ งจากภาวะการแขงขันคอนขางสูง
แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
ผูป ระกอบการสวนใหญไมคอ ยไดรบั ผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบีย้
นโยบายทีผ่ า นมา เนือ่ งจากเปนไปตามสิง่ ทีธ่ รุ กิจคาดการณและเตรียมปรับตัวไวแลว ประกอบ
กับสถาบันการเงิน และธุรกิจสินเชือ่ (non-bank) สวนใหญยังไมไดปรับอัตราดอกเบี้ยตาม
ทางดานธุรกิจเชาซือ้ รถยนตและรถจักรยานยนต ไมคอ ยไดรบั ผลกระทบเชนกัน เนือ่ งจาก
สวนใหญพง่ึ พาแหลงเงินทุนจากกําไรสะสมของธุรกิจทีม่ อี ยู และธุรกิจเชาซื้อสวนใหญคิด
ดอกเบีย้ ในอัตราคงทีท่ าํ ใหลกู คาใหความสําคัญกับระยะเวลาผอนชําระมากกวา
สวนวิชาการ
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