รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ
ตุลาคม 2553

โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาตางๆ ในภาคเหนือ
เดือนตุลาคม 2553
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยและไมไดสะทอนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใชขอมูลนี้เพื่อประกอบกับขอมูลจากแหลงอื่นๆ ในการวิเคราะหและประเมินภาวะเศรษฐกิจ

บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
เดือนตุลาคม ป 2553 และแนวโนม
ภาวะธุรกิจโดยรวมในเดือนตุลาคม 2553 มีทิศทางขยายตัวตอเนื่องในเกณฑดี โดยเฉพาะธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พย แ ละธุ ร กิ จ ค า ส ง ค า ปลี ก แต เ ริ่ ม มี สั ญญาณชะลอตั ว ลงเล็ ก น อ ยในอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย: ขยายตัวไดดีตามความตองการของผูบริโภคจากในทองถิ่นและตางจังหวัด
ทั้งที่ซื้อใหบุตรที่มาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย หรือยายถิ่นเขามาทํางาน หรือเปนบานพัก
ตากอากาศ ทั้งนี้ ความตองการดังกลาวเปนการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง มีเพียงเล็กนอยที่ซื้อเพื่อไว
ใหเชาตอ สําหรับแนวโนมป 2554 บานเดี่ยวยังคงขยายตัวไดดีตามความตองการที่มีอยูอยาง
ตอเนื่อง ขณะที่กลุมคอนโดมิเนียมอาจชะลอตัวหากมีการบังคับใชกฎหมายผังเมืองใหม
 การบริโภคภาคเอกชน: ในไตรมาส 4 ป 2553 คาดวาสินคาอุปโภคบริโภคจะมียอดขายเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบระยะเดียวกันปกอน จากภาวะการทองเที่ยวที่อาจไดรับอานิสงสจากอากาศที่หนาวเย็น
กวาทุกป เชนเดียวกับยอดขายรถยนตยังคงขยายตัวดีตามความตองการของผูบริโภค การจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย และการออกรถรุนใหมๆ อยางไรก็ดี รถจักรยานยนตและเครื่องใชไฟฟา
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางมียอดขายชะลอตัวจากรายไดเกษตรกรลดลงจากพืชหลัก คือ ขาว
 ภาคบริการ: ในชวงปลายป 2553 และตนป 2554 คาดวาอากาศที่หนาวเย็นนานกวาทุกปจะ
สงผลใหกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมาทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอทั้งโรงแรมระดับราคา
ต่ํากวา 1,000 บาท ธุรกิจเกสทเฮาส รานอาหาร และกิจการรถเชา อยางไรก็ตาม โรงแรมทีพ่ ึ่งพิง
นักทองเที่ยวตางชาติเปนหลักอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก การแข็งคาของเงินบาท
ปญหาทางการเมือง และการแพรระบาดของไขหวัดใหญ 2009 ไขเลือดออก
 ภาคสงออก: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมียอดขายเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ป 2554 ยังไมสามารถ
คาดการณภาวะธุรกิจไดชัดเจน เนื่องจากคําสั่งซื้อลวงหนาลดลง สําหรับกลุมหัตถอุตสาหกรรมที่
ทําการสงออกสินคาประเภทของที่ระลึกขนาดเล็ก ราคาไมสูงมาก มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีคําสั่ง
ซื้อลวงหนาถึงสิ้นป 2553 แตแนวโนมป 2554 คาดวายังคงเติบโตตอเนื่อง ในกลุมแปรรูปผักและ
ผลไมบรรจุกระปองมียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากคูแขงตางประเทศประสบปญหาภัยพิบัติ
 การจางงาน: ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเริ่มคลี่คลาย จากการปรับตัวโดย
ใชเครื่องจักรแทนแรงงาน หรือมีการใช outsource แทนการจางพนักงานประจํา อยางไรก็ตาม
ในส ว นของธุ ร กิ จ โรงแรมเริ่ มมี สั ญ ญาณการเคลื่ อ นย า ยแรงงานจากภาคเหนื อ ไปสู ภ าคใต
เนื่องจากคาตอบแทนที่จูงใจ

ผลการสํารวจขอมูลภาวะธุรกิจที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ
สถาบันการเงิน และสมาคมธุรกิจตางๆ ในภาคเหนือ จํานวน 33 ราย ในเดือนตุลาคม 2553
สรุปไดดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน
ไตรมาส 4 ป 2553 สิ น ค าอุ ปโภคบริ โ ภคยั ง คงขยายตั วดี เชน เดี ยวกับ ยอด
จําหนายรถยนตที่ยังมีความตองการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี สินคาประเภทรถจักรยานยนต
และเครื่อ งใชไ ฟฟ าเริ่มมีสั ญ ญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในพื้น ที่ ภาคเหนื อตอนลา งที่ร ายได
เกษตรกรลดลงจากราคาขาวที่ปรับลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตัวแทนจําหนายรถยนต: ยอดขายรถยนตยังคงขยายตัวดีตอเนื่องเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอน ตามความตองการที่มีอยางตอเนื่อง อัตราดอกเบี้ยที่อยูใ นระดับต่ํา และ
เงื่อนไขการผอนชําระที่ผอนปรนมากขึ้น ประกอบกับในตนปหนาจะมีการออกรถรุนใหมและมี
การปรับปรุงรูปโฉมรถยนตใหม ก็จะชวยกระตุนยอดขายรถยนตใหเพิ่มสูงขึ้น
- ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต และธุรกิจเครื่องใชไฟฟา: ยอดขายเพิ่มขึ้นใน
อัต ราที่ช ะลอลงจากระยะเดียวกัน ปกอน เนื่องจากผูบริโ ภคยัง มี ความกัง วลเกี่ย วกับ ความ
ไมแนนอนทางการเมือง และรายไดเกษตรกรที่ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางที่
มีการปลูกขาวกันมากนั้น แตราคาขาวปรับตัวลดลง
- สินคาอุปโภคบริโภค: ยังขยายตัวไดดจี ากภาวะการทองเที่ยวที่จะไดรับอานิสงส
จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกวาทุกป หากไมมีปจจัยความไมสงบทางการเมืองในประเทศ
สําหรับแนวโนมการอุปโภคบริโภคของประชาชนในระยะตอไปนั้น ผูประกอบการ
มีความเห็นวาประชาชนยังคงมีกําลังซื้อ แตหากเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองอีกครั้ง
อาจสง ผลใหภาวะการทองเที่ยวชะงักงัน และมีผ ลตอเนื่องถึงความเชื่อมั่นของผูบริโ ภคที่จ ะ
ชะลอการใชจายในอนาคตได
การสงออก
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: มีสัญญาณชะลอตัว สําหรับแนวโนมป 2554 ยังไม
สามารถคาดการณภาวะธุรกิจไดชัดเจน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อลวงหนาสั้น ลง โดย ณ ขณะนี้มี
คํา สั่ง ซื้อลวงหนาเพียงสิ้น ปเทานั้น อยางไรก็ดี คาดวาในกลุมชิ้น สวนอิเล็กทรอนิกสที่ใชใ น
รถยนต ยัง คงขยายตั วตอเนื่อง โดยเฉพาะนวัต กรรมจอ Navigator ที่จ ะพัฒนาขึ้น ทั้ง ความ
ละเอียดของจอ touch screen และขนาดที่เล็กลง ซึ่งจะสงผลใหมีความตองการสินคาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตยุโรป

- หัตถอุตสาหกรรม: สินคาสงออกประเภทของที่ระลึก ขนาดเล็ก ราคาไมสูงมาก
มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีคําสั่งซื้อลวงหนาถึงสิ้นป 2553 อยางไรก็ดี แนวโนมป 2554 คาดวา
ยังคงเติบโตตอเนื่อง
- อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไมบรรจุกระปอง: โดยเฉพาะขาวโพดหวาน คาดวา
จะมียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากคูแขงตางประเทศประสบปญหาภัยพิบัติ ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบ
สง ผลใหคู ค าหั น มาซื้ อจากไทยมากขึ้ น อยา งไรก็ดี ในป 2554 ยัง ไม ส ามารถประเมิน ได
เนื่องจากคําสั่งซื้อลวงหนาสั้นลง
อสังหาริมทรัพย
ในไตรมาส 4 ป 2553 และแนวโนมป 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังขยายตัวไดดี
ตอเนื่องตามความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะในกลุมบานเดี่ยว อยางไรก็ดี อาจมีสัญญาณ
ชะลอตัวในกลุมคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจไดรับผลกระทบหากมีการบังคับใชกฎหมายผังเมืองใหมที่
หามกอสรางอาคารสูงเกินกวา 12 เมตร ทั้งนี้ ความตองการดังกลาวเปนการซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง
มีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ซื้อเพื่อไวใหเชาตอหรือเก็งกําไร โดยที่ลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาใน
ทองถิ่น ขณะที่ลูกคาตางถิ่นที่ซื้อเปนหลังที่ 2 จะเปนกลุมที่ยายที่ทํางาน หรือซื้อใหบุตรไดอาศัย
ขณะที่มาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย หรือซื้อไวสําหรับพักผอน
สําหรับความเสี่ยงในระยะตอไป ไดแก 1) แนวโนมตน ทุนราคาวัส ดุกอสรางที่
สูงขึ้น ทําใหผูประกอบการอาจตองนําเงินสดไปล็อคราคาวัสดุกอสรางไวลวงหนา 2) แนวโนม
อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้น และ 3) การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในทุกระดับราคาบาน
ภาคบริการ
ในชวงปลายป 2553 และตนป 2554 คาดวาอากาศที่หนาวเย็นนานกวาทุกปจะ
สง ผลดีตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะในกลุม นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่ง จะทําให โ รงแรมระดับ
ราคาต่ํากวา 1,000 บาท และธุรกิจเกสทเฮาสมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจ รานอาหาร และ
กิจการรถเชา ก็จะไดรับผลดีตามไปดวย อยางไรก็ตาม โรงแรมที่พึ่ง พิงนักทองเที่ยวตางชาติ
ยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก การแข็งคาของเงินบาท และปญหาทางการเมือง
- ธุรกิจโรงแรม สปา เกสทเฮาส และบริษัทนําเที่ยว: ในชวงปลายป 2553 ลูกคา
ชาวไทยนาจะขยายตัวไดดี จากสภาพอากาศที่คาดวาจะหนาวเย็นกวาปกติ ขณะที่นกั ทองเที่ยว
ชาวตางชาติยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ยังไมฟนตัว และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติ
ลดลง
- ธุรกิจจําหนายตั๋วเครื่องบิน: ตั๋วโดยสารในประเทศยังมีการขยายตัวในสายการบิน
ตนทุนต่ํา ขณะที่สายการบินไทยมียอดขายลดลงจากการปรับขึ้นราคาตั๋วในไตรมาสกอนหนา

และงดใหผลประโยชนที่เคยใหกับตัวแทนจําหนาย แมวาในปจจุบันจะกลับมาใหผลประโยชน
ตัวแทนจําหนายแตก็ไมเทาเดิม สวนตั๋วโดยสารระหวางประเทศยังลดลงตอเนื่อง จากความไม
มั่นใจในเหตุการณการเมืองไทย และการแข็งคาของเงินบาท
- ธุรกิจรถเชา: คาดวาสภาวะอากาศที่ห นาวเย็นและนานจะเปนแรงสงใหภาวะ
ทองเที่ยวในเชียงใหมกระเตื้องขึ้น และจากการออกบูธจําหนายคูปองเชารถลวงหนาในอนาคต
ไดรับการตอบรับที่ดีมาก จนบริษัทตองหยุดจําหนายคูปองกอนวันที่กําหนด
- การจัดประชุมสัมมนา: ยังคงเติบโตตอเนื่อง จากการที่หนวยงานภาครัฐไดรับ
งบประมาณโดยตรงจากสวนกลางในการจัดประชุมสัมมนามากขึ้น
อยางไรก็ดี ปจจัยเสี่ยงที่ผูประกอบการกังวลคือ การแพรระบาดของไขหวัดใหญ
2009 ไขเลือดออก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เปนกลุม
ผูสูงอายุ
การจางงาน
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุต สาหกรรมเริ่มคลี่คลาย จากการปรับตัว
โดยใชเครื่องจักรแทนแรงงาน หรือมีการใช outsource แทนการจางพนักงานประจํา อยางไรก็ตาม
ในสวนของธุรกิจโรงแรมเริ่มมีสัญญาณการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเหนือไปสูภาคใตมากขึ้น
เนื่องจากคาตอบแทนที่จูงใจ ซึ่งอาจสงผลใหขาดแคลนแรงงานดานการทองเที่ยวในอนาคตได
อัตราแลกเปลี่ยน
การแข็งคาขึ้น ของเงิน บาทสงผลกระทบตอการดําเนิน ธุร กิจของอุต สาหกรรม
ส ง ออกในระดั บ หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจะปรั บ ตั ว ด ว ยการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ และการหาตลาดใหมเพื่อเพิ่มยอดขายกอน แตหากยังไมเพียงพอก็จะใชเครื่องมือ
ทางการเงิ น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย ง (Financial hedging) เข า มาเพิ่ ม เติ ม อย า งไรก็ ดี
คาธรรมเนียมที่สูงเกินไป การขาดความรูความเขาใจ และผลิตภัณฑของสถาบันการเงินที่ไม
ตรงกับความตองการ กลับเปนอุปสรรคในการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยทีม่ ีแนวโนมสูงขึ้นยังไมฉุดรั้งการลงทุนแตอยางใด แตผูประกอบการ
บางรายเห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดเล็กได และผูบริโภคอาจเลื่อนการตัดสินใจชะลอการบริโภคหรือการซื้อที่อยูอาศัยออกไป
สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

