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จากการแลกเปลีย่ นขอมูลกับผูป ระกอบการในภาคเหนือ
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2548

สรุปภาพรวม
การแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ประจําไตรมาส 1 ป 2548 ไดใหความสําคัญกับ
ประเด็นการแข็งคาของเงินบาท การนําเขาสินคาทุน การบริโภค และการลงทุน พบวา
- คาเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ สงผลกระทบตอรายไดของธุรกิจสงออกทีก่ าํ หนดราคาเปนเงิน
ดอลลาร สรอ. ธุรกิจสวนใหญแกปญ
 หาโดยลดตนทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพเนือ่ งจากการปรับราคาขาย
ทําไดยาก
- การนําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรและอุปกรณคงขยายตัวเพือ่ ขยายกําลังการ
ผลิตในอนาคตมีนอย
- การบริโภคยังอยูใ นเกณฑดีแตมคี วามกังวลเกีย่ วกับราคาน้าํ มัน อัตราดอกเบี้ยและแรงงาน
- แนวโนมเศรษฐกิจภาคเหนือในป 2548 ยังขยายตัวจากปกอ นแตในอัตราทีช่ ะลอลง คาดวา
การผลิตภาคเกษตรจะไดรบั ผลกระทบจากภาวะภัยแลงโดยเฉพาะในครึง่ ปแรก ขณะทีป่ ญ
 หาการแพรระบาด
ของไขหวัดนกจะบรรเทาลงเนือ่ งจากมาตรการภาครัฐทําใหการแพรเชือ้ ถูกจํากัดอยูใ นวงแคบ
- เหตุการณธรณีพิบัติและความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลใหการทอง
เที่ยวชะลอตัวลงในครึ่งปแรก แตคาดวาจะปรับตัวสูภาวะปกติในครึ่งปหลังเมื่อการแกไขปญหาของรัฐ
บาลเริ่มเห็นผลดานอุปสงค
- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจาก
ราคาน้าํ มันและอัตราดอกเบี้ยทีม่ แี นวโนมสูงขึ้น
- การสงออกคาดวาจะชะลอลงจากการแข็งคาของเงินบาทเปนสําคัญ ประกอบกับตน
ทุนการผลิตมีแนวโนมสูงขึ้น
1. ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท
การแข็งคาของเงินบาทอยางตอเนื่องในชวงตนป 2548 สงผลกระทบตอรายไดธุรกิจสง
ออกและธุรกิจโรงแรมผานราคาขายทีก่ าํ หนดลวงหนาเปนเงินดอลลาร สรอ. โดยความหนักเบาของผล
กระทบดังกลาวแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับมุมมองของผูประกอบการเกี่ยวกับแนวโนมอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราการทํากําไร (margin) และการจัดการดานตนทุนการ
ผลิตและการดําเนินงาน
ผูประกอบการปรับตัวโดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ พรอมกับควบคุมคา
ใชจา ยดําเนินงานแทนเปนสําคัญ รองลงมาคือการเพิ่ม value added ของสินคาเพื่อปรับขึ้นราคา
จําหนายงวดตอไป และกระจายการใชเงินสกุลอื่น อาทิ ยุโรปและเยนในการกําหนดราคาแทนการใชเงิน
ดอลลาร สรอ. เพียงสกุลเดียว เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. การนําเขาสินคาทุน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรมีการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อขยายกําลัง
การผลิตสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและผลิต
ภัณฑเซรามิกเปนการนําเขาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเกาหรือทดแทนการใชแรงงาน
3. การบริโภค
ในไตรมาส 1 ป 2548 การบริโภคโดยรวมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ น อุปสงครถ
ยนตเพิม่ ขึ้นมากเห็นไดจากยอดจองสินคารุน ใหมทอ่ี ยูใ นระดับสูงจนตัวแทนจําหนายสงมอบสินคาไมทนั
ความตองการ อยางไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และ
ภาวะหนี้ครัวเรือน เปนปจจัยสําคัญที่คาดวาจะทําใหการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงในป 2548
4. การลงทุน
การลงทุนในไตรมาส 1 ป 2548 อยูใ นเกณฑขยายตัว การลงทุนกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย
ระดับกลางเพิ่มขึ้นในเกณฑดีและมีแนวโนมขยายตัว สวนอุปสงคที่อยูอาศัยระดับบนและระดับลางเริ่ม
ออนตัวโดยกรณีหลังสวนหนึ่งเปนผลจากความสามารถในการผอนชําระไมเพียงพอ การคาวัสดุกอ สราง
อยูใ นเกณฑนาพอใจและมีทิศทางขยายตัวเพราะไดรบั ประโยชนจากโครงการลงทุนกอสรางของภาครัฐที่
กําหนดใหซื้อวัสดุกอสรางผานผูคาในพื้นที่
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรที่มีศักยภาพดีและมีคําสั่งซื้อจากตางประเทศอยาง
ตอเนื่องไดนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อขยายกําลังการผลิต อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมผลิตและสง
ออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีแผนลงทุนมูลคาสูงเพื่อผลิตสินคาเทคโนโลยีใหมทดแทนสินคาเทคโนโลยี
เกาที่อยูในชวงวัฏจักรขาลง เริม่ หันไปลงทุนในประเทศจีนเนือ่ งจากขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และ
ตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ
แนวโนมป 2548 คาดวาการลงทุนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากการตัดสินใจลง
ทุนในระยะตอไปจะไดรับผลกระทบจากราคาน้าํ มัน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอที่มแี นวโนมสูงขึ้น

5. การสงออกสินคา
การสงออกยังอยูในเกณฑขยายตัวแมวาไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท
สินคาสงออกที่ยังขยายตัวไดแก ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป เสือ้ ผาสําเร็จรูป และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
แนวโนมการสงออกในป 2548 คาดวาจะขยายตัวในอัตราชะลอลงจากการออนตัวของ
สงออกสินคาสงออกบางกลุมที่อยูในวงจรขาลง และเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ลง รวมทัง้ การแขงขันจากประเทศทีไ่ ดเปรียบดานตนทุนการผลิต
6. การจางงาน
ภาวะแรงงานโดยรวมไมพบปญหาขาดแคลนแรงงานยกเวนภาคอสังหาริมทรัพยทข่ี าด
แรงงานมีฝมอื และไมมฝี มอื อยางไรก็ตามบางธุรกิจพบวาสามารถสรรหาบุคคลากรระดับควบคุมงาน/
บริหารไดยาก และตองมีการควบคุมคุณภาพของแรงงานมีฝมืออยางใกลชิด
7. การผลิตและปจจัยการผลิต
เกษตร
ผูป ระกอบการคาดวาราคาผลผลิตทีอ่ ยูใ นเกณฑดจี ะสามารถชดเชยปริมาณผลผลิตที่
เสียหายจากภัยแลงไดบางสวน และเชื่อวาการระบาดของโรคไขหวัดนกจะลดลงเพราะการแพรเชื้อถูก
จํากัดอยูใ นวงแคบจากมาตรการของภาครัฐ
โรงแรมและการทองเที่ยว
แนวโนมป 2548 ผูประกอบการคาดวากิจกรรมการทองเที่ยวจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งป
แรกแตมโี อกาสที่จะปรับตัวดีขน้ึ ตามลําดับในครึง่ ปหลังเนือ่ งจากทางการไทยสามารถดูแลและจัดการผล
กระทบของธรณีพิบัติไดอยางตอเนื่องและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
อสังหาริมทรัพย
แนวโนมอสังหาริมทรัพยในป 2548 คาดวาจะยังอยูใ นเกณฑขยายตัวแตอาจไดรบั ผล
กระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่สงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค และการปรับขึน้ ราคาน้าํ มัน
ดีเซลที่จะทําใหตนทุนกอสรางและราคาที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น

การเงิน
ในไตรมาสแรกป 2548 การปลอยสินเชือ่ ขยายตัวไมมาก สวนใหญเปนสินเชื่อสวน
บุคคลเพื่อซื้อที่อยูอาศัยราคาระดับกลางและเพื่อการบริโภค สาขาธนาคารพาณิชยมกี ารแขงขันดาน
ราคาสูงขึ้นเห็นไดจากการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํากวาเพื่อจูงใจใหผูกูหันมาใชบริการ เชน
refinance สินเชื่อที่อยูอาศัย
สําหรับสินเชื่อธุรกิจที่ยังมีการขยายตัวไดแก ธุรกิจจําหนายวัสดุกอ สราง วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ธุรกิจบริการ และคาสงคาปลีก สวนสินเชือ่ ประเภทเชาซือ้ เริ่มชะลอลงเนือ่ งจากผู
บริโภคเริ่มระมัดระวังการใชจายเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มราคาน้ํามันและภาระการผอน
ชําระที่สูงขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
แนวโนมป 2548 คาดวาสินเชือ่ ยังคงขยายตัวสนับสนุนอุปสงคการกอสราง
อสังหาริมทรัพย และการใชจายสวนบุคคล ขณะทีเ่ งินฝากคาดวาจะขยายตัวเชนกันโดยสถาบันการเงิน
เริ่มใหความสนใจกับการระดมเงินฝากมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของภาครัฐที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น
ตามการดําเนินโครงการขนาดใหญ
แหลงเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ ที่มแี นวโนมเพิม่ ขึน้ แตยงั อยูใ นระดับต่ําสงผลตอตนทุนทางการเงินของธุรกิจไมมาก เนื่อง
จากผูประกอบการใชเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจและกําไรสะสมเปนหลัก อยางไรก็ตามธุรกิจที่มรี ายได
หลักจากผลิตภัณฑที่อยูในวัฎจักรขาลงและมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจะมีสภาพคลองนอยลง ทัง้ นีผ้ ู
ประกอบการคาดวาการปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ จะสงผลกระทบตอกําลังซือ้ เนือ่ งจากผูบ ริโภคระมัดระวัง
การใชจายตามภาระหนี้ที่สูงขึ้น

สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
เมษายน 2548

