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“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ”
(Economic/Business Information Exchange Program)
สรุปภาพรวม
แนวโนมเศรษฐกิจภาคเหนือในป 2548 คาดวาขยายตัวตอเนือ่ งในเกณฑ
ที่ดี ตามแนวโนมเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ และจากการขยายตัวของการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนทีจ่ ะปรับตัวดีขน้ึ ตามความเชือ่ มัน่ และการใชจา ยของภาครัฐ การสงออกและ
การทองเทีย่ วของภาคเหนือยังมีแนวโนมดี แมวา ความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากตาง
ประเทศจะชะลอตัวลงในครึ่งหลังของป 2547 และนักทองเที่ยวตางชาติชะลอตัวถึงลดลงจาก
ผลกระทบกรณีธรณีพบิ ตั ภิ ยั สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเริม่ มีแนวโนมชะลอตัว เนือ่ งจากได
เรงกอสรางในชวง 2 ปทผ่ี า นมา และธุรกิจสวนใหญมคี วามกังวลวาการปรับขึน้ ราคาน้าํ มันดีเซล
จะกระทบตนทุนทางธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และกําลังซือ้ ของประชาชนทีอ่ อ นตัวลง สําหรับแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยที่อยูในชวงขาขึ้น ผูป ระกอบการยังไมมคี วามวิตก เพราะปจจุบนั อัตราดอกเบีย้ ในตลาด
ปรับตัวนอยมาก
1. การบริโภค
การอุปโภคบริโภคเอกชนยังคงมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องแตในอัตราที่ต่ํากวา
ปกอ น โดยคาดวายอดจําหนายรถยนตและรถกระบะเชิงพาณิชยจะชะลอลง เพราะไดรบั ผล
กระทบจากการปรับขึน้ ราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงในประเทศ ขณะทีก่ ารจําหนายรถจักรยานยนตได
รับประโยชนจากการใหสนิ เชือ่ รถจักรยานยนตของสถาบันการเงินทีม่ ใิ ชธนาคารพาณิชย สวน
การจําหนายเครือ่ งใชภายในบานยังคงมีแรงสงจากภาคอสังหาริมทรัพยไปจนถึงครึง่ แรกของป
2. การลงทุน
คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การลงทุนขยายโรงงานเพือ่ เพิม่ กําลังการ
ผลิตและการซื้อเครื่องจักรอุปกรณใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เครือ่ งใชไฟฟา เซรามิก และพืชผักแปรรูปและแชแข็ง รวมทั้ง มีการลงทุนกอสราง
โครงการขนาดใหญของภาครัฐในจังหวัดหลัก อยางไรก็ตาม การลงทุนกอสรางเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยมี
แนวโนมชะลอลง เนื่องจากไดขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่องมา 2-3 ปแลว
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3. การสงออก
การสงออกป 2548 มีแนวโนมขยายตัว จากคําสั่งซื้อลวงหนาที่อยูในเกณฑดี
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิก ผักและผลไมแชแข็งและแปรรูป อยางไรก็ดี ยังคงมีปจ จัยเสีย่ ง
ในการดําเนินงานระยะตอไป จากความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศชะลอลง
ในชวงปลายป ตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ทัง้ ราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิง ราคาวัตถุดิบ และอัตรา
ดอกเบี้ย
4. การจางงาน
ภาคธุรกิจสวนใหญยังไมมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกเวน ธุรกิจบริการ
ที่ตองการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะดานทางภาษาตางประเทศและดานบริการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจที่มีมากขึ้น และภาคอสังหาริมทรัพยประสบปญหาขาดแคลนแรงงานทั้งที่มี
ฝมอื และไมมฝี ม อื
5. การผลิตและปจจัยการผลิต
เกษตรกรรม
พืชผลทางการเกษตรไดรับผลกระทบจากภาวะแหงแลง โดยเฉพาะในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนลางเปนสําคัญ สวนในภาคเหนือตอนบนไดรบั ผลกระทบบางแตไมมาก เนือ่ งจาก
ปริมาณน้าํ ฝนอยูใ นเกณฑตาํ่ และหมดเร็วกวาปกติ สงผลใหพืชผลทางการเกษตรสวนใหญ
โดยเฉพาะขาวและออยมีปริมาณลดลง เนือ่ งจากมีปริมาณน้าํ ฝนทีอ่ ยูใ นเกณฑสงู กวาคาเฉลีย่
สําหรับการระบาดของไขหวัดนกรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2547 มีผลกระทบ
ตอการบริโภคบาง แตไมมากเชนการระบาดในครัง้ แรก ในเดือนมกราคม เนื่องจากผูผลิตได
ปรับลดการผลิตลงไปบางแลว และบางสวนมีการปรับเปลีย่ นไปเลีย้ งไกไข สุกร และปลาแทน
โรงแรมและการทองเทีย่ ว
คาดวา ผลกระทบจากธรณีพบิ ตั ภิ ยั จะทําใหนกั ทองเทีย่ วตางประเทศชะลอตัว
ถึงลดลงในไตรมาสแรกของป 2548 จนถึงชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว จากผลกระทบดานจิต
วิทยา หากไมมกี ารเรงรัดประชาสัมพันธ แตในครึ่งหลังป 2548 สถานการณจะฟน ตัวจากการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมของภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ดี สําหรับนักทองเทีย่ วไทยคาดวาจะ
ขยายตัวตอเนื่อง โดยไดรบั ผลดีจากการเปดแหลงทองเทีย่ วใหม เชน Night Safari และการ
คมนาคมทีส่ ะดวกจากสายการบินตนทุนต่าํ

-3-

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
เดือนธันวาคม 2547

อสังหาริมทรัพย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยูในเกณฑทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนือ่ งจากไดมกี าร
เรงกอสรางในชวง 2 ปที่ผานมา ทําใหปริมาณบานมีมากและมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะบาน
จัดสรรระดับลาง แตคาดวาการแขงขันดานราคาในป 2548 มีแนวโนมลดลง จากตนทุนการ
ดําเนินงานทีส่ งู ขึน้ รวมถึงปจจัยเสีย่ งดานการเพิม่ ขึน้ ของราคาน้าํ มันและอัตราดอกเบีย้
การเงิน
การใหสนิ เชือ่ ของธนาคารพาณิชยมแี นวโนมขยายตัวแตในอัตราทีช่ ะลอลง
จากปจจัยเสีย่ งดานราคาน้าํ มันดีเซลทีค่ าดวาจะปรับตัวใหสอดคลองกับราคาตลาด ซึง่ อาจสงผล
กระทบตอภาคการผลิตได สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยคาดวาจะมีทศิ ทางทีด่ ขี น้ึ จาก
ความเชื่อมั่นของผูลงทุนในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ การบริหารงานของรัฐบาลในชวงการเลือกตัง้
และผลประกอบการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยทด่ี ขี น้ึ
ตนทุนการผลิตและราคา
ตนทุนการผลิตของธุรกิจหลายแหงสูงขึ้นจากปจจัยสําคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาวัตถุดิบ และอัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสวนใหญยัง
ไมสามารถผลักภาระไปใหแกผบู ริโภคไดมากนัก จากภาวะการแขงขันทีม่ คี อ นขางสูง แตหากมี
การปลอยลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลแลว ธุรกิจสวนใหญมีแนวโนมวาจะปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น
ตามตนทุนวัตถุดิบและคาขนสงทีค่ าดวาจะมีแนวโนมสูงขึน้
แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
ภาคธุรกิจสงออกทีเ่ ปนเครือขายจากตางประเทศ สวนใหญจะมีแหลงเงินทุน
จากบริษัทแมและสถาบันการเงินในตางประเทศ สวนธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจะใชเงินทุนของ
บริษัทตนเองและสถาบันการเงินในประเทศ สําหรับแนวโนมอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีการปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ไมคอ ยสงผลกระทบตอผูป ระกอบการมากนัก เพราะปจจุบนั อัตราดอกเบีย้ ในตลาดมี
การปรับตัวนอยมาก
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
กุมภาพันธ 2548

