รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
พฤศจิกายน 2553

โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาตางๆ ในภาคเหนือ
เดือนพฤศจิกายน 2553
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยและไมไดสะทอนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใชขอมูลนี้เพื่อประกอบกับขอมูลจากแหลงอื่นๆ ในการวิเคราะหและประเมินภาวะเศรษฐกิจ

บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
เดือนพฤศจิกายน ป 2553 และแนวโนม
ภาวะธุร กิ จโดยรวมในเดื อนพฤศจิ กายน 2553 มี ทิ ศทางขยายตั วต อ เนื่ อง โดยเฉพาะธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจคาสงคาปลีก และภาคบริการ อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมสงออกบางประเภทมี
สัญญาณชะลอตัวลงเล็กนอยจากผลของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น สําหรับผลกระทบจากสถานการณ
อุทกภัยในภาคเหนือตอนลางมีไมมากนัก
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย: มีทิศทางเติบโตตอเนื่องจนถึงสิ้นป 2554 โดยเฉพาะบานเดี่ยวทําเลใกล
ตัวเมือ งที่เปนความต องการซื้อเพื่อ อยูอาศั ยจริง แตกลุมคอนโดมิเนียมในเขตเมืองย านธุรกิ จ
เทานั้นที่อาจมีการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพยใหเชาตอ โดยยังไมมีสัญญาณของอุปทานสวนเกินใน
ทุกระดับราคาที่อยูอาศัย แตเริ่มมีความกังวลในกลุมผูประกอบการรายใหมที่มีที่ดินเดิมอยูแลวแต
ไมมีประสบการณเขามาทําธุรกิจนี้ อาจสงผลเสียตอลูกคาและกอใหเกิดความเสี่ยงในอนาคตได
 การบริโภคภาคเอกชน: ยอดขายรถยนตยังคงขยายตัวดีตามความตองการที่มีตอเนื่อง อัตรา
ดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา เงื่อนไขการผอนชําระที่ผอนปรนมากขึ้น และรายไดเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
เชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคที่ผูประกอบการมีความเห็นวากําลังซื้อจะกลับมาเรงตัวในไตรมาส
สุดทายของปตามภาวะการทองเที่ยว
 ภาคสงออก: แนวโนมการสงออกในปหนายังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยธุรกิจเกษตรแปรรูปไดรับ
คําสั่งซื้อลวงหนา แตยังไมสามารถตกลงราคากันได เชนเดียวกับธุรกิจสงออกเสื้อผาที่มีคําสั่งซื้อ
ลวงหนาถึงเดือนเมษายน 2554 ขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและหัตถกรรมยังไมสามารถ
คาดการณแนวโนมไดชัดเจน เนื่องจากคําสั่งซื้อลวงหนาสั้นลง สําหรับการกําหนดราคาสินคาในป
2554 คาดวาทําไดยากขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้นตอเนื่อง โดยสามารถปรับเพิ่มราคา
ไดอยางมากไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับความสามารถในการตอรองและ
ประเภทของธุรกิจ นอกจากนี้ ผูประกอบการยังปรับตัวโดยการลดตนทุน หาตลาดใหมๆ ในแถบ
เอเชียหรือหันมาจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้น และเจรจาขอเปลี่ยนการชําระเงินเปนเงินสกุลอื่น
อยา งไรก็ ดี มี ธุร กิจบางรายใชโ อกาสจากการแข็ งค าของเงินบาทนี้ ใหเปนประโยชน โดยการ
นําเขาเครื่องจักรเพิ่มเติม และนําเขาวัตถุดิบไดในราคาที่ถูกลง
 ผลกระทบจากน้ําท วม: ตอภาคเกษตรมีสัดสวนความเสี ยหายไมสูงนัก สว นภาคอุตสาหกรรม
ไดรับผลกระทบนอ ยมาก สําหรับภาคการกอสรางชะลอลงในพื้นที่ประสบอุ ทกภัย จึงสงผลให
ผลกระทบตอระดับราคาสินคาเปนเพียงระยะสั้นเทานั้น

ผลการสํารวจขอมูลภาวะธุรกิจที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ
และสมาคมธุรกิจตางๆ ในภาคเหนือ จํานวน 32 ราย ในเดือนพฤศจิกายน 2553 สรุปไดดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 สิน คาอุปโภคบริโ ภคยัง คงขยายตัวดี โดยเฉพาะ
รถยนตที่ยังมีความตองการอยางตอเนื่อง จากเงื่อนไขสินเชื่อที่ผอนปรน และอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่ํา โดยภาวะน้ําทวมสงผลกระทบตอการจําหนายรถยนตไมมากนัก เนื่องจากพื้นที่น้ําทวม
จํากัดเฉพาะบางพื้น ที่ในภาคเหนือตอนลางเทานั้น และแหล งเพาะปลูกสวนใหญยัง สามารถ
เพาะปลูกพืชไดหลายรอบตอป จึงคาดวาจะสามารถฟนตัวไดเร็ว
- ตัวแทนจําหนายรถยนต: ยอดขายรถยนตยังคงขยายตัวดีตอเนื่องเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกัน ปกอนตามความตองการที่มีอยางตอเนื่อง อัต ราดอกเบี้ยอยูใ นระดับต่ํา และ
เงื่อนไขการผอนชําระที่ผอนปรนมากขึ้น อีกทั้งราคาสิน คาเกษตรอยูในเกณฑดี ทําใหรายได
เกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งชวยใหยอดขายในไตรมาสสุดทายขยายตัวตอไปได
- สินคาอุปโภคบริโภค: ผูประกอบการคาปลีกมีความเห็นวากําลังซื้อที่ชะลอลงใน
ไตรมาส 3 จะกลับมาเรงตัวในไตรมาสสุดทายของปตามภาวะการทองเที่ยว โดยธุรกิจบางแหง
เริ่มเห็นยอดขายปลีกสินคาอุปโภคบริโภคที่มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีตามที่คาดการณไว
นอกจากนี้ ยังมีความตองการซื้อเครื่องใชอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรที่ประสบภัยน้ําทวม
โดยไดเงินชดเชยจากภาครัฐ
การสงออก
- อุต สาหกรรมเกษตรแปรรูป: เปน ธุรกิจที่มี Margin ต่ําและกําหนดราคาขาย
ลวงหนาตั้งแต 6 เดือน - 1 ป ขณะนี้ยังไมสามารถปรับราคาขึ้นได จึงตองยอมรับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไปจนกวาจะถึงรอบการเจรจาครั้งตอไป สําหรับการตั้งราคาในป 2554 คาดวา
จะกําหนดราคาไดยากขึ้น เหตุเพราะลูกคามีอํานาจตอรองราคามากกวา ประกอบกับการแขงขัน
ที่คอนขางสูง และราคาสินคาของคูแขงที่อยูในระดับต่ํากวาแตรูปแบบของสินคาไมตางกันมาก
จึงคาดวาผูประกอบการสามารถปรับเพิ่มราคาไดไมเกินครึ่งหนึ่งของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้น
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: แนวโนมการผลิตและการสงออกในไตรมาส 4 ป
2553 ยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน แตทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
สําหรับแนวโนมในป 2554 ยังไมสามารถคาดการณไดชัดเจน เนื่องจากคําสั่งซื้อลวงหนาสั้น ลง
สวนการปรับขึ้นราคานั้น บริษัท ไมสามารถตอรองเจรจาขอปรับราคาสินคากับบริษัทแมได
- หัตถอุตสาหกรรม: การสงออกสินคาหัตถกรรมมียอดขายลดลง เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งคา สงผลใหลูกคาในตางประเทศชะลอหรือลดปริมาณการสั่งซื้อลง
สําหรับคําสั่ง ซื้อลวงหนาในป 2554 ยัง ไมชัดเจน เนื่องจากคาเงินบาทที่แข็ง คา ประกอบกับ
ความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจตางประเทศและอุปสงคจากตางประเทศหดตัว

- โรงสีขาว: ธุรกิจไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทไมมาก เนื่องจากทํา
การปองกันความเสี่ยงไวทั้งหมด แตการปรับราคาทําไดคอนขางลําบาก
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ: โดยเฉพาะสินคาสงออกเสื้อชั้นในไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาถึง
เดือนเมษายน 2554 จากประเทศญี่ปุนและยุโรป คาดวาแนวโนมทั้งป 2554 ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง การกําหนดราคาสินคาในรูปสกุลเงินเยนไมไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน แตหาก
อยูในรูปสกุลเงินดอลลาร สรอ. ไดรับผลกระทบคอนขางมาก ทําใหราคาสินคาแพงขึ้น สงผลให
ยอดขายสินคาในสหรัฐฯ ลดลง
ขอจํากัดในการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจ
การแข็ ง คา ขึ้ น ของเงิ น บาทมี ผ ลต อการดํา เนิน งานของอุ ต สาหกรรมสง ออก
เนื่องจากผูประกอบการยัง มีขอจํากัดในการบริหารความเสี่ ยง ทั้งนี้ ผูประกอบการสวนใหญ
เลือกที่จะบริห ารความเสี่ยงเพียงบางสวน โดยการปรับสัดสวนตามทิศทางของคาเงินและทํา
เฉพาะในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน เนื่องจากตนทุนคาธรรมเนียมที่สูงและไดรับ
อนุมัติวงเงิน forward ต่ํากวาปริมาณธุรกรรม สวนผูประกอบการที่ยังไมสามารถเขาถึงเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยง เนื่องมาจากขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ
สําหรับการปรับตัวจากการแข็งคาของเงินบาทนั้น ผูประกอบการพยายามตอรอง
ขอปรับขึ้นราคา แตสามารถทําไดในบางรายที่มีอํานาจในการตอรองสูง นอกจากนี้ จะพยายาม
ลดตนทุนในทุกดานลง และเจรจาตอรองขอความชวยเหลือจากทั้ง Supplier และ Stakeholder
ขณะที่บางรายหาตลาดใหมๆ ในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซียใหมากขึ้น
บางรายหาตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น และบางรายพยายามเจรจาขอเปลี่ยนการชําระเงินเปนเงิน
สกุลอื่น
อยางไรก็ดี ผูประกอบการบางรายไดใชโอกาสจากการแข็งคาของเงินบาทในชวงนี้
ให เ ป น ประโยชน โ ดยการนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
เชนเดียวกับธุรกิจที่มี Import Content สูงจะไดประโยชนจากการนําเขาวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง
สวนผูประกอบการบางรายแมจ ะเห็น ประโยชนจากการลงทุน ในชวงนี้ แตยังไมกลาตัดสินใจ
เนื่องจากคําสั่งซื้อลวงหนามีเพียงระยะสั้น และไมมั่นใจภาวะเศรษฐกิจตางประเทศที่ยังฟนตัวไม
ชัดเจนในปหนา
อสังหาริมทรัพย
การลงทุ น ก อ สร า งที่ อ ยู อ าศั ย ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ทิ ศ ทางเติ บ โตต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะบานเดี่ยวทําเลใกลตัวเมือง และคอนโดมิเนียมที่เรงกอสรางกอนบังคับใชผังเมืองใหม
โครงการสวนใหญสามารถขายไดตามเปาหมายและมีอุปสงคที่แข็งแกรง สวนโครงการกอสราง
ขนาดใหญยังดําเนินการตอเนื่อง

- แนวโนม อุปสงคใ นระยะตอไป: ความตองการที่อยูอาศัยยังมีตอเนื่องจนถึง ป
2554 โดยเฉพาะในกลุมบานเดี่ยว ทั้งนี้ ความตองการดังกลาวเปนการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง จึง
ยังไมเห็นสัญญาณการเก็งกําไรในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ในกลุมคอนโดมิเนียมเฉพาะในเขตเมือง
ยานธุรกิจสําคัญเทานั้นที่อาจมีการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพยใหเชาจากอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา
- แนวโนมอุปทานในระยะตอไป: ยังไมมีสัญญาณอุปทานสวนเกินในทุกระดับ
ราคาที่อยูอาศัย เนื่องจากความตองการที่อยูอาศัยจริงยังมีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ผูประกอบการใน
ตลาดสวนมากเปนรายใหญและรายเดิมที่มีประสบการณ แตในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหม
เขามาในตลาดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ผูประกอบการมีความกังวลตอกลุมที่มีที่ดินเดิมซึ่งมีตนทุน
ที่ดินที่ต่ํากวาแตไมมีประสบการณเขามาทําธุรกิจนี้ อาจสงผลเสียตอลูกคาและกอใหเกิด ความ
เสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดในอนาคต
- ประเด็นอื่นๆ: แนวโนมราคาที่อยูอาศัยปรับตัวสูงขึ้นในทุกตลาด สวนหนึ่งมา
จากตนทุนดานวัสดุกอสรางที่สูงขึ้น และอีกสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ขณะที่
การปลอยสินเชื่อบุคคลเพื่อที่อยูอาศัย สถาบันการเงินมีการกลั่นกรองคอนขางมาก แตยังไมเปน
อุปสรรคตอความตองการซื้อของผูบริโภคแตอยางใด
ภาคบริการ
ในชวงเดือนตุลาคม 2553 ธุรกิจโรงแรมและเกสทเฮาสที่ทําการสํารวจมีรายได
ลดลงเมื่อเทียบระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวชัดเจน เงินบาทที่
แข็งคาขึ้น และปจจัยทางการเมืองในประเทศชวงตนป สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติและ
จํานวนคนไทยที่มารวมประชุมสัมมนาลดลง แตในเดือนพฤศจิกายน อัตราการเขาพักปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา จากนักทองเที่ยวชาวไทยซึ่งชอบอากาศหนาวเย็นของภาคเหนือ
สําหรับแนวโนมในป 2554 คาดวาธุรกิจ โรงแรมจะมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 20 เมื่อเทียบกับป
2553
อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่ผูประกอบการกังวลคือ ราคาน้ํามันแพง การกลับมา
แพรระบาดของไขหวัดใหญ 2009 และความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เปนกลุมผูสูงอายุ
แรงงาน
ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทตอการจางงานนั้น ผูประกอบการสวนใหญ
จะไมใชวิธีการลดคาจาง ลดคาลวงเวลา ลดชั่วโมงการทํางาน และเลิกจาง เนื่องจากแรงงาน
ค อ นข า งหายาก โดยเฉพาะแรงงานที่ มี ทั ก ษะ ซึ่ ง หากเลิ ก จ า งแล ว อาจส ง ผลกระทบต อ
กระบวนการผลิตได สําหรับธุรกิจที่มิใชการสงออก ยังคงมีการขาดแคลนแรงงานในบางธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ขาดแคลนแรงงานมีทักษะในกลุมผูควบคุมงาน

ผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม
ผลตอภาคเกษตร : พื้น ที่ป ระสบอุท กภัยอยู ใ นเขตภาคเหนื อตอนลา ง มีพื้น ที่
เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยรวม 2.8 ลานไร ประมาณการผลผลิตเสียหาย 3,821 ลานบาท
เทียบกับมูลคาพืชสําคัญของภาคเหนือที่มากกวา 130,000 ลานบาทตอป สัดสวนความเสียหาย
จึงไมสูงนัก ประกอบกับมาตรการภาครัฐเรงรัดการจายชดเชยใหเกษตรกรรอยละ 55 ของตนทุน
การผลิต จึงชวยบรรเทาความเดือดรอนและพยุงกําลังซื้อของครัวเรือนเกษตรไดในระดับหนึ่ง
ผลตอภาคอุต สาหกรรม: ไดรับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยนอยมาก เนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญไมไดตั้งอยูในพื้นที่ประสบภัย
ผลตอภาคการกอสราง: สงผลใหการกอสรางลาชาออกไปในสวนของพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม อยางไรก็ดี ผูคาวัสดุกอสรางคาดวาความตองการวัสดุกอสรางในพื้นที่
ประสบอุทกภัยจะเพิ่มขึ้น แตยังไมสามารถประเมินปริมาณความตองการไดชัดเจน
ผลตอเงินเฟอ: คาดวาผลกระทบของอุทกภัยตอระดับราคาสินคาเปนเพียงระยะสั้น
ผลผลิ ต เกษตรบางสว นอาจมี คุณ ภาพดอ ยลงและราคาลดลง บางส วนอาจมี ร าคาเพิ่ม ขึ้ น
เนื่องจากขาดตลาด
สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

