รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
ธันวาคม 2553

โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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ธปท.ไดจัดทํา “โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ /ธุรกิจระหวางธนาคารแหง
ประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสร า งความรู ค วามเข า ใจร ว มกั บ ธุ ร กิ จ ภาคเอกชนเกี่ ย วกั บ
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงเปนการวิเคราะห
เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อชวยเสริมการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
ที่ใชเครื่องชี้ตางๆ และแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลาง
หรือหนวยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศก็ไดมีการจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกันนี้
เชนกัน อาทิ ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย
โครงการนี้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากธุร กิจเอกชนประมาณ 400 ราย และไดดําเนิน การตอมาเปน ลําดับ โดยการ
คัดเลือกธุรกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญทั่ว
ประเทศ เพื่อใหครอบคลุมและสะทอนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงไดมากที่สุด โดยไดจัดสง
คณะผูแ ทนจาก ธปท. เขา พบผูบ ริห ารของภาคธุร กิจ ตา งๆ ในการนี้ ธปท. จึ ง ไดมี การ
ประมวลผลและจัดทําเปน "รายงานแนวโนมธุรกิจ" เพื่อเผยแพรใน Website ของ ธปท. เปน
ประจําทุกไตรมาสตอไป
ในสวนของภาคเหนือ ธปท.สํานักงานภาคเหนือ ไดมีการจัดทํา “รายงานแนวโนม
ธุรกิจภาคเหนือ” เปนประจําทุกไตรมาสเชนกัน อยางไรก็ดี เพื่อใหธุรกิจไดรับขอมูลที่เร็วขึ้น จึง
ไดเผยแพรรายงานเปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 เปนตนไป
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รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาตางๆ ในภาคเหนือ
ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยและไมไดสะทอนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใชขอมูลนี้เพื่อประกอบกับขอมูลจากแหลงอื่นๆ ในการวิเคราะหและประเมินภาวะเศรษฐกิจ

บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 4 ป 2553 และแนวโนมป 2554
ภาวะธุรกิจภาคเหนือโดยรวมในไตรมาส 4 ป 2553 ขยายตัวในเกณฑดีและมีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การบริโภคภาคเอกชน: สินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวไดดีตามกําลังซื้อของผูบริโภค ประกอบกับ
เขาสูชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวเขามาใชจายมากขึ้น เชนเดียวกับ การจําหนาย
รถยนต ยังมีความต องการอยางตอเนื่ อง สํา หรับแนวโน มในระยะตอ ไป ผู ประกอบการเห็นว า
ประชาชนยังมี กําลั งซื้อ แตห ากเกิดความไมสงบทางการเมือ ง อาจส งผลตอความเชื่อมั่ นของ
ผูบริโภค ทําใหการใชจายชะลอตัวในอนาคต
 ภาคส ง ออก: อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ยั ง ขยายตั ว ดี จากผลผลิ ต บางส ว นของคู แ ข ง ใน
ต า งประเทศได รั บความเสี ย หาย และลู ก ค า เดิ ม ที่ เคยซื้ อ จากจี นกลั บมาซื้ อ จากไทยเพิ่ มขึ้ น
แนวโนม ป 2554 คาดว าจะขยายตัว ตอเนื่อง สะทอ นจากคํา สั่งซื้ อลว งหนาที่ ไดรั บเข ามาแล ว
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การผลิตและการสงออกยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันป
กอ น อย า งไรก็ ดี คําสั่ งซื้ อล วงหน าที่ สั้นลง และความสามารถในการปรั บราคาขึ้ นทํ าได จํากั ด
อุตสาหกรรมเซรามิก ยังขยายตัวดี ในกลุ มสินคาที่มีเอกลั กษณ เฉพาะตัว ในระดับบน ส ว นการ
กําหนดราคาสินคาทําไดคอนขางลําบากจากคาเงินบาทที่ผันผวน แนวโนมคาดวายอดขายจะ
เพิ่มขึ้นจากการหาตลาดใหม หัตถกรรม สินคาประเภทของตกแตงบานมียอดขายทรงตัว สวน
สิ น ค า ประเภทของที่ ร ะลึ ก ยั ง เติ บ โตต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากราคาไม สู ง และอยู ใ นช ว งเทศกาล
อุตสาหกรรมสิ่งทอ คาดวาป 2554 คําสั่งซื้อจะสูงขึ้นและสามารถปรับราคาขึ้นตามวัตถุดิบที่แพงขึ้น
 อสั งหาริ มทรั พย : ยอดขายที่ อ ยู อ าศัย ยั งเติ บโตต อ เนื่ อ งตามกํ า ลั งซื้ อและความตอ งการของ
ผูบริโภค โดยเฉพาะในกลุมของบานเดี่ยวที่ขยายตัวดี ราคาบานเดี่ยวมีแนวโนมปรับตัว สูงขึ้น
ตามตนทุนวัสดุกอสราง ราคาที่ดิน และคาแรง
 ภาคบริการ: อัตราการเขาพักของธุรกิจโรงแรมขยายตัวดี จากลูกคาคนไทยเปนสําคัญ เนื่องจาก
เขาสูฤดูกาลทองเที่ยวและสภาพอากาศที่หนาวเย็น คาดวาป 2554 จะขยายตัวทั้งลูกคาคนไทย
และตางชาติโดยมีปจจัยเกื้อหนุนจากประกาศวันหยุดยาวหลายชวงและการเพิ่มเที่ยวบิน
 แรงงาน: ตนทุ นค าแรงมี แนวโน มเพิ่ มขึ้ นตามภาวะแรงงานที่ ตึงตั ว และการปรั บอัต ราค าแรง
เพิ่มขึ้น โดยคาแรงมีสัดสวนรอยละ 10-20 ของตนทุนรวม ผูประกอบการปรับตัวโดยใชเครื่องจักร
แทนแรงงานคน และมีการใช outsource มากขึ้น
3

ผลการสํารวจขอมูลภาวะธุรกิจที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ
และสมาคมธุรกิจตางๆ ในภาคเหนือ จํานวน 104 ราย ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
2553 สรุปไดดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน
ไตรมาส 4 ป 2553 สินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวไดดีตามกําลังซื้อของผูบริโภค
และไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวมมากนัก ประกอบกับเริ่มเขาสู ชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทําให
นักทองเที่ยวเขามาจับจายใชสอยมากขึ้น ขณะที่การจําหนายรถยนตยังมีความตองการตอเนื่อง
- ตัวแทนจําหนายรถยนต : แนวโนมป 2554 ยอดขายรถยนต ในภาคเหนือยัง
ขยายตัวดี ตามความตองการที่มีอยูตอเนื่อง โดยเฉพาะรถยนตรุนใหมๆ ที่ประหยัดน้ํามัน และ
รูปทรงที่ทันสมัย เชนเดียวกับรถยนตพาณิชยในภาคเหนือตอนบนที่ยังเติบโตไดดี ขณะที่ใ น
ภาคเหนือตอนลางมียอดขายใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน
- สิน คาอุปโภคบริ โ ภค: ยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้ง จากผูบริโ ภคในท องถิ่น และการ
บริโภคของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในพื้นที่จํานวนมากเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น
แนวโนมการอุปโภคบริโภคในระยะตอไปนั้น ผูประกอบการเห็นวาประชาชน
ยังคงมีกําลังซื้อ แตหากเกิดเหตุการณความไมส งบทางการเมือง อาจสง ผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่จะชะลอการใชจายในอนาคตได
การสงออก
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป: ยังขยายตัวดีจากความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลผลิตบางสวนของคูแขงในตางประเทศไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และอีก
สวนหนึ่งถูกนําไปใชเปนพลังงานทดแทน ทําใหผลผลิต ไมเพียงพอกับความตองการบริโภค
ประกอบกับลูกคาเดิมที่เคยหันไปซื้อสินคาจากจีน หันกลับมาซื้อสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตาม ยังมีปจจัยกดดันจากการแข็งคาของเงินบาท การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน และตนทุน
วัตถุดิบที่สูงขึ้นหากไดรับผลจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ในบางธุรกิจที่ไมไดทํา contract farming
จะประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบบางสวนในชวงที่ราคาตกต่ํา เชน ขาวโพด ทําใหเกษตรกร
หันไปปลูกพืชอื่นที่ราคาดีกวาแทน
แนวโนมป 2554 คาดวายังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาแลว
เนื่องจากคุณภาพสินคาที่ดีกวาจีน และความนาเชื่อถือในการติดตอคาขายที่ดีกวา อยางไรก็ดี
ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการสรางระบบกีดกันทางการคาขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศ
ยุโรป ทําใหบางประเทศมีการเพิ่มภาษีการนําเขาสินคาจากเดิมอีกรอยละ 10-20 สงผลใหราคา
สินคาของไทยสูงขึ้น
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- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: แนวโนมการผลิตและการสงออกยังคงขยายตัวเมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน แตทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนจากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ใช
เปนสวนประกอบในจอ LED จอเนวิเกเตอรในรถยนต ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต และมีเทคโนโลยีใหมๆ อยางไรก็ดี ธุรกิจยังมีความกังวลในเรื่องคําสั่งซื้อลวงหนาที่สั้นลง
และความสามารถในการปรับราคาขึ้นไดเฉพาะสินคารุนใหม
- อุตสาหกรรมเซรามิก: ในรายที่สินคามีลักษณะแตกตางจากคูแขงขัน ในกลุม
ประเภทของใชบนโตะอาหารและวัสดุตกแตงภายในบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในระดับบนยัง
ขยายตัวไดดี ตามความตองการของตลาดและการหาตลาดใหมในเอเชียเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี การ
กําหนดราคาสินคาทําไดคอนขางลําบากจากคาเงินบาทที่ผันผวน ซึ่งผูประกอบการบางรายได
ปรับตัวโดยหันมาเพิ่มสัดสวนการขายในประเทศมากขึ้น และ/หรือเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ให มากขึ้น แตเปน ที่นาสัง เกตวา สิน คาที่จําหนายในประเทศนั้น หากเปน สิน คาที่มีร าคาสูง
ยอดขายจะลดลง แตสินคาราคาระดับกลางถึง ลาง ยัง คงมียอดขายเติบโตใกลเคียงกับระยะ
เดียวกันปกอน
แนวโนมไตรมาส 1 ป 2554 คาดวายอดขายจะเติบโตมากกวาป 2553 เนื่องจาก
มีการหาตลาดใหมเพิ่มขึ้น เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และลูกคาเดิมที่เคยหันไปสั่งซื้อสินคา
จากจีนเริ่มกลับมาสั่งสินคาไทยเพิ่มขึ้น
- หัตถอุตสาหกรรม: สินคาประเภทของตกแตงบานยอดขายทรงตัว เนื่องจากเปน
สินคาฟุมเฟอย และไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทําใหคําสั่งซื้อลวงหนาสั้นลงและ
อุปสงคในกลุมประเทศยุโรปลดลง สงผลใหตองหาตลาดใหมในแถบเอเชียเพิ่ม ประกอบกับผล
จากการแข็งคาของเงินบาท อาจสงผลใหธุรกิจ SME บางรายที่ปรับตัวไมไดตองปดกิจการลง
อยางไรก็ดี มีธุรกิจบางสวนที่ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากสตอคสินคาในตางประเทศหมด สวนสินคา
ประเภทของที่ระลึกยังเติบโตตอเนื่อง เนื่องจากราคาไมสูงและอยูในชวงเทศกาลใหของที่ระลึก
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ: คาดวาคําสั่งซื้อป 2554 จะขยายตัว และสามารถปรับขึ้นราคา
สินคาไดตามราคาวัตถุดิบสูงขึ้น แตมีบางรายที่ ยังตกลงราคาไมได เนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผูประกอบการไดพยายามหาตลาดใหมในเอเชีย และยอมลดกําไรเพื่อรักษา
ฐานลูกคาไว
อสังหาริมทรัพย
- แนวโนม อุปสงคในระยะตอไป: คาดวายอดขายที่อยูอาศัยยังเติบโตตอเนื่อง
ตามกําลัง ซื้อและความตองการของผูบริโภค ทั้งคนในทองถิ่นและคนตางจังหวัดที่ซื้อใหบุต ร
หลานที่มาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย หรือยายถิ่นมาทํางาน หรือเปนบานพักตากอากาศ
หรือเปนชาวตางประเทศที่มีคูสมรสเปนชาวไทย โดยเฉพาะในกลุมของบานเดี่ยวที่ขยายตัวไดดี
ซึ่งสวนใหญแลวเปนการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง และยัง ไมมีลั กษณะของการเก็งกําไรในขณะนี้
ประกอบกับ การปรับความตองการซื้อจากอาคารชุดมาเปนบานเดี่ยวมีมากขึ้น รวมทั้ง ตนทุน
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วัสดุกอสรางและราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการเก็งกําไรตามผังเมืองใหม ทําใหราคาบานเดี่ยวมี
แนวโนม ปรับตัวสู ง ขึ้น สํ าหรับ การใหสิน เชื่อจากสถาบัน การเงิ น ยั ง คงมีค วามเขม งวดและ
ระมัดระวังการใหสินเชื่อ
- แนวโนมอุปทานในระยะตอไป: ยอดขายบานเดี่ยวยังคงเติบโตไดดี และมีการ
ลงทุนในโครงการใหมๆ อยางตอเนื่อง สอดคลองกับการจําหนายวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้น ราคา
บานที่ขายดีจะเปนบานขนาดกลางราคาประมาณ 4.0-6.0 ลานบาท สวนคอนโดมิเนียมยอดขาย
เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวเนื่องจากกฎหมายผังเมืองใหม อยางไรก็ดี ตนทุนวัส ดุกอสรางและ
ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเรงกอสรางอาจทําใหประสบปญหาขาดแคลนแรงงานมีฝมือ
ซึ่งกดดันใหตนทุนคาแรงสูงขึ้น สงผลใหราคาบานเดี่ยวมีแนวโนมสูงขึ้น แตยังไมมีสัญญาณของ
oversupply
ภาคบริการ
- โรงแรม: อัตราการเขาพักของธุรกิจโรงแรมปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเขาสูฤดูกาล
ทองเที่ยว ทั้งนี้ โรงแรมที่มีลูกคาเปนชาวไทยไดรับอานิสงสจากอากาศที่หนาวเย็น และกระแส
ขาวการเกิดสึนามิในภาคใต ทําใหนักทองเที่ยวไทยหันมาเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
แทน สําหรับโรงแรมและธุรกิจที่ใหบริการดานสุขภาพซึ่งไมไดขึ้นกับฤดูกาลยังเติบโตไดดี แต
โรงแรมระดับบนบางรายไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบทางการเมืองในชวงการเปดจอง
หองพักลวงหนา 6 เดือนที่ผานมา ทําใหลูกคาเปลี่ยนเสนทางไปประเทศอื่นแทน นอกจากนี้
ตลาดประชุมสัมมนาของชาวตางชาติลดลงตามเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจํานวนเที่ยวบินตรง
จากตางประเทศมายังจังหวัดเชียงใหมคอนขางนอย เชนเดียวกับการประชุมสัมมนาของลูกคา
ชาวไทยที่ลดลงตามการตัดลดงบประมาณของบริษัทและหนวยงานภาครัฐลง
แนวโน ม ป 2554 คาดว า อั ต ราการเข า พั ก โรงแรมระดั บ บนที่ มี ลู ก ค า เป น
ชาวต างชาติ จ ะสูง ขึ้ น ตามตลาดประชุ มสัม มนาที่ มีลูก คาเปน ชาวต างชาติ ซึ่ง เริ่ม มีการจอง
ลวงหนามาแลว และโรงแรมที่มีลูกคาชาวไทยคาดวายังคงขยายตัวดี จากประกาศวันหยุดยาว
หลายชวงในปหนา นอกจากนี้ยังมีมีปจจัยสนับสนุนจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นทั้งเที่ยวบินประจําและ
เชาเหมาลํา
- ขนสง: ธุรกิจใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นตามการสงออกที่คาด
วาจะยังขยายตัว สวนธุรกิจ ใหบริการขนสง ผูโดยสาร คาดการณลวงหนายากขึ้น เนื่องจาก
ผูโดยสารมีพฤติกรรมการจองลวงหนาสั้นลง สงผลใหมีภาระในการหารถเสริมในชวงที่มีการ
เดินทางจํานวนมาก
ตนทุนการดําเนินงาน
ธุรกิจสวนใหญประสบปญหาตนทุนจากการดําเนินงานปรับสูงขึ้น จึงมีการปรับตัว
โดยลดตนทุน การผลิต ลงเพื่อประหยัดตนทุนดําเนิน งาน เชน ธุรกิจขนสง เปลี่ยนรถใหมเพื่อ
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ทดแทนรถคันเดิม เพื่อประหยัดตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดคาใชจายและของเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจาก
เจรจาขอปรับ ขึ้น ราคาไดยาก ธุร กิจ แปรรูปเกษตรมีการนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน
เพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สวนผูประกอบการเซรามิกมีความกังวลวาหาก
ภาครัฐมีการประกาศลอยตัวราคาแกสในภาคอุตสาหกรรม อาจสงผลใหตนทุนการดําเนินงาน
สูงขึ้นมาก เนื่องจากตนทุนคาพลังงานคิดเปน 1 ใน 3 ของตนทุนทั้งหมด
แรงงาน
คาแรงโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะแรงงานที่ตึงตัว ทั้งนี้ อัตราคาจาง
ขั้นต่ําที่ปรับสูงขึ้นสงผลกระทบตอธุรกิจ ที่สํารวจไมมากนัก โดยตนทุนคาแรงมีสัดสวนตนทุน
รอยละ 10-20 ของตนทุนรวม เนื่องจากบางธุรกิจมีการจายคาแรงสูงเพื่อจูงใจใหคนมาทํางานไป
ในชวงกอนหนาที่มีปญหาขาดแคลนแรงงาน และแรงงานบางสวนมีคาแรงสูงกวาคาแรงขั้นต่ํา
เนื่องจากทํางานมาเปนเวลานานและบางสวนจายคาจางเปนรายเดือน บางสวนจางเหมาเปน
รายชิ้น การปรับอัตราคาแรงขั้นต่ํามีสวนทําใหธุรกิจที่มีการใชแรงงานไรฝมือซึ่งปกติจายตาม
อัต ราคาแรงขั้น ต่ําตองปรับคาแรงเพิ่มขึ้น ตามอัต ราใหมที่กําหนด สวนแรงงานที่มีฝมือและ
แรงงานที่อยูมานานซึ่งไดรับคาจางที่สูงกวาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว ตองหาวิธีปรับเพิ่มที่เหมาะสม
เพื่อไมใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําตามมา โดยอาจอยูในรูปของการขึ้นคาจางประจําปตามผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และจายเงินโบนัสตามผลประกอบการของธุรกิจ
จากป ญ หาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนค า แรงที่ มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น
ผูประกอบการปรับตัวโดยมีการลงทุน ใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนมากขึ้น มีการลงทุน ดาน
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานใหเหมาะสมกับคาแรงที่สูงขึ้น และมี
การใช outsource มากขึ้น นอกจากนี้ บางรายที่ ข าดแคลนแรงงานในชว งฤดูการเกษตร
แกปญ หาโดยการผลิตสิน คาคงคลังสํารองไวลวงหนา สําหรับธุรกิจ อสัง หาริมทรัพยประสบ
ปญหาการออกไปทํางานนอกพื้นที่ของแรงงานตางดาว เนื่องจากการยายโซนทํางานตองเสีย
คาใชจายเพิ่มและการจํากัด ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวเพียงบางชวง สวน
ธุ ร กิ จ โรงแรมประสบป ญ หาแรงงานมี ฝ มื อ ที่ ฝ ก ฝนแล ว ย า ยไปทํ า งานที่ ภู มิ ภ าคอื่ น ซึ่ ง ให
ผลตอบแทนสูงกวา
อัตราดอกเบี้ย
อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ยั ง ไม เ ป น ตั ว ฉุ ด การลงทุ น แต อ ย า งใด แต
ผูประกอบการรายเล็กบางรายเห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทําใหตนทุนทางการเงินสูง และ
อาจสงผลทางจิตวิทยาใหผูบริโภคชะลอการบริโภคและตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยออกไป
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ขอจํากัดในการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจ
การแข็งคาของเงินบาทสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมสงออก
ที่มีการจําหนายสินคาเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ทําใหกําไรที่ไดรับลดลง แมจะมีการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยธุรกิจ SMEs ไดรับผลกระทบคอนขางมาก เนื่องจากขาด
ความรูและไมมีวงเงินเพียงพอ จึงไมมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีเพียงบาง
รายทีเ่ จรจาขอปรับการกําหนดราคาสินคาเปนเงินบาทไดสําเร็จ

สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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