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โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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ธปท. ไดจัดทํา “โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหวางธนาคารแหงประเทศไทย
กับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสรางความรูความเขาใจรวมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันทั้งในระดับมหภาค
และระดับธุร กิจ รวมถึง การคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบาย
การเงิน โครงการนี้จึงเปนการวิเคราะห เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อชวยเสริมการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใชเครื่องชี้ตางๆ และแบบจําลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการ
เศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหนวยงานที่ดูแลเศรษฐกิจ ในหลายๆ ประเทศก็ไดมีก ารจัดทําโครงการใน
ลัก ษณะเดียวกันนี้เ ชนกัน อาทิ ธนาคารกลางอัง กฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลัง
ออสเตรเลีย
โครงการนี้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ธุรกิจเอกชนประมาณ 400 ราย และดําเนินการตอเนื่องมาเปนลําดับ โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญทวั่ ประเทศ เพื่อใหครอบคลุมและสะทอนกิจกรรมใน
ภาคเศรษฐกิจจริงมากที่สุด โดย ธปท. ไดจัดสงคณะผูแทนเขาพบผูบริหารของภาคธุรกิจตางๆ แลวนําขอมูลมา
ประมวลผลเพื่อใชป ระกอบการดําเนินนโยบายการเงิน และจัดทํา "รายงานแนวโนมธุรกิจ " เผยแพรใน
Website ของ ธปท. เปนประจําทุกไตรมาส
ในสวนของภาคเหนือ ธปท.สํานัก งานภาคเหนือ ไดมีก ารจัด ทํา “รายงานแนวโน ม ธุร กิ จ
ภาคเหนือ” เปนประจําทุกไตรมาสเชนกัน อยางไรก็ดี เพื่อใหธุรกิจไดรับขอมูลที่เร็วขึ้น จึงไดเผยแพรรายงาน
เปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 เปนตนมา
ขอมูลเพิ่มเติม
โสภิต พงษรัตนานุกูล
เกษณี หลอตระกูลงาม
บูชิตา พรหมมานุวัติ เลิศพูนวิไลกุล
ณวรา สกุล ณ มรรคา
ศิริพร ศิริปญญวัฒน
นภมาศ เลิศเกษมกุล
เบญจมาภรณ อมรเลิศพานิช
พรทิพย ติ๊บศรี

ผูบริหารทีม
E-mail address : Sopitp@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
KasaneeL@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
Buchitap@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
Nawaras@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
Siriposi@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
Nopphaml@bot.or.th
เศรษฐกรอาวุโส
Benjamaa@bot.or.th
เศรษฐกร
Pornthth@bot.or.th

สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
โทรศัพท 0-5393-1155, 1156
โทรสาร 0-5322-4168
เว็บไซตธนาคาร www.bot.or.th
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รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาตางๆ ในภาคเหนือ
ไตรมาส 4 ป 2554
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยและไมไดสะทอนความเห็นของบริษัทใด
------------------------------------------------------------บริษัทหนึ่ง ธนาคารใชขอมูลนี้เพื่อประกอบกั
บขอมูลจากแหลงอื่นๆ ในการวิเคราะหและประเมินภาวะเศรษฐกิจ

ปภาพรวมเศรษฐกิ
ภาวะธุรกิจภาคเหนือไตรมาส 4 บทสรุ
ป 2554
อุทกภัยที่เกิดขึจ้นและธุ
กอใหรเกิจดภาคเหนื
ปญ หาคออนขางมาก และสง ผลกระทบทําให
เดือนพฤศจิ
กายน 2554อตอนล
และแนวโน
ม ตสาหกรรมประสบปญ หาขาดแคลน
ภาคเกษตรหดตัว จากผลผลิตเสียหายโดยเฉพาะข
าวในเขตภาคเหนื
าง ภาคอุ
วัตถุดิบและการขนสงบางในชวงแรก คาดวา ภาวะการผลิตจะปรับเขาสูแนวโนมปกติในไตรมาส 1 ป 2555 อยางไรก็ตาม
บางอุตสาหกรรมจะยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สวนภาคอสังหาริมทรัพย
ภาคทองเที่ยว ธุรกิจจําหนายรถยนต และรถจักรยานยนตมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมี แนวโนมเติบโตดี
ตอเนื่อง
 การบริโภคภาคเอกชน : ภาคการคาและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ยกเวนสินคาที่จําเปนขยายตัวสูงมากซึ่งเกิด
ภาวะขาดแคลนสินคาชั่วคราวจากการกักตุน ความตองการของผูหลบภัยน้ําทวมอพยพเขามาในพื้นที่ภาคเหนือและการซื้อ
เพื่อบริจาค ขณะที่ปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนยานยนตทําใหการผลิตยังเปนไปอยางจํากัด สงผลใหมียอดคางจองรถยนต
เปนจํานวนมาก คาดวาป 2555 ยอดจําหนายรถยนตจะขยายตัวจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ และความสามารถในการ
เรงผลิตของผูผลิต
 ภาคอุตสาหกรรม : การผลิตและสงออกสินคาเกษตรแปรรูปขยายตัวและมีแนวโนมที่ดี แตสินคาหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร
มีแนวโนมลดลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผูประกอบการปรับตัวโดยใหความสําคัญกับ
ตลาดเอเชียและตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี สินคาในกลุมที่ตอบสนองความตองการของลูกคากําลังซื้อสูงในยุโรปยัง
ขยายตัวดี สําหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสประเภทฮารดดิสกไดรฟมียอดสงออกลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาวะ
เศรษฐกิจโลก และไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศ
 ภาคบริการ : การทองเที่ยวขยายตัวจากกลุมลูกคาชาวไทยเปนสําคัญ อัตราการจองหองพักในไตรมาส 4 ป 2554 ขยายตัว
สูงกวาทุกไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากเปนชวง High season และมีปจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและการจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554
 ภาคอสังหาริมทรัพย : ธุรกิจบานจัดสรรไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุกอสรางบางชนิด สงผลใหงานกอสรางลาชา
อยางไรก็ตาม ป 2555 คาดวายอดจําหนายจะขยายตัวจากความตองการที่อยูอาศัยในเชียงใหมที่มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่อง
 ภาคการลงทุน : ผูประกอบการสวนใหญมีแผนขยายการลงทุนและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อาทิ ตัวแทนจําหนายรถยนตมีแผน
ลงทุนขยายศูนยซอมตัวถังและสีรถ ธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสรางหองพักเพิ่มเติม และธุรกิจรับเหมากอสรางมี
การขยายไซตงานไปยังจังหวัดใกลเคียง
 ภาคแรงงาน : ธุรกิจสวนใหญยังคงมีความกังวลตอนโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําและเงินเดือนระดับปริญญาตรี บางรายคาด
วาจะปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อาทิ การตั้งเปายอดขาย และเลือกจางเฉพาะพนักงานที่มีคุณภาพ

รายงานแนวโนมธุรกิจภาคเหนือ

ไตรมาส 4 ป 2554

ผลการสํารวจขอมูลภาวะธุรกิจในไตรมาส 4 ป 2554 ซึ่งประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักธุรกิจและสมาคมธุรกิจตางๆ ในภาคเหนือจํานวน 117 ราย สรุปไดดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน
ไตรมาส 4 ป 2554 ภาคการคาและการอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอตัว ยกเวน ยอด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นมากจากการกักตุน การบริโภคของผูที่อพยพจากภาคกลางเขามาใน
ภาคเหนือจํานวนมาก ตลอดจนการซื้อเพื่อบริจาค ทําใหธุรกิจบางสวนขยายตัว ตัวแทนจําหนายรถยนตและ
รถจักรยานยนตประสบปญหาการขาดแคลนสินคา สงผลใหยังมียอดคางจองรอสงมอบจํานวนมาก แนวโนมป
2555 ยอดจําหนายรถยนตจะขยายตัวสูงจากผูผลิตกลับมาผลิตไดเต็มกําลังและมีความตองการสะสมมาจาก
ชวงกอนหนา ประกอบกับนโยบายภาครัฐ เชน การคืนภาษีรถยนตคันแรก การรับจํานําขาวเปลือกในราคาสูง
และการปรับคาแรงขั้นต่ํา จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการบริโภคภาคเอกชนกลับเขาสูแนวโนมปกติได
- ธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค: ยอดจําหนายเพิ่ม ขึ้น เนื่องจากความตองการซื้อสินคาไป
บริจาคและการบริโภคของผูที่อพยพเขามาในพื้นที่ภาคเหนือจํานวนมาก สงผลให เกิดภาวะตึงตัวของสินคา
และขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน โดยเฉพาะน้ําดื่ม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมยูเอชที ปลากระปอง และ
ไข อยางไรก็ตาม ผูประกอบการปรับตัวโดยการปรับวิธกี ารขนสงสินคา อาทิ ให Supplier สงสินคาไปยังสาขา
โดยตรง และใชการขนสงทางเครื่องบินทดแทนการขนสงทางรถยนต การนําเขาสินคาที่จําเปนหลายรายการ
จากประเทศใกลเคียงเพื่อนํามาจําหนายทดแทน และบางรายนําสินคาตราทองถิ่นมาจําหนายชั่วคราว ธุรกิจ
สวนใหญคาดวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติในเดือนมกราคม 2555
- ธุรกิจจําหนายรถยนต/รถจักรยานยนต : ในไตรมาส 4 ป 2554 ผูประกอบการสวนใหญประสบ
ปญหาไมมีสินคาจําหนายจากผลของอุทกภัย อยางไรก็ดี ผูประกอบการสามารถจําหนายรถรุนเกาที่คงคางได
เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเพื่อใชงานในภาวะอุทกภัยประกอบกับจํานวนรถยนตรุนใหมมีไมเพียงพอกับความตองการ
ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทผูผลิตเริ่มทยอยสงมอบสินคาแตยังไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหยังมียอด
คางจองสะสมเปนจํานวนมาก
ป 2555 คาดวายอดจําหนายจะขยายตัวสูงจากการเปดตัวรถยนตรุนใหม โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
นโยบายรถคันแรกของภาครัฐ และความสามารถในการเรงผลิตและสงมอบสินคาตามยอดจองของบริษัทผูผลิต
- ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง : ขยายตัวตามความตองการที่อยูอาศัยและการซอมแซมที่อยูอาศัยหลัง
น้ําลด อยางไรก็ตาม ในชวงเกิดอุทกภัยธุรกิจประสบปญหาไมสามารถขนสงสินคามาจําหนายได ทําใหเกิด
ภาวะขาดแคลนสินคาบางชนิด และสงผลใหงานกอสรางลาชาออกไป คาดวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติในเดือนมกราคม 2555 และยอดจําหนายจะปรับตัวสูงขึ้นจากโครงการกอสรางของภาครัฐและเอกชน
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
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ภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 4 ป 2554 ภาคอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคกลางทําใหการ
ขนสงลาชาและมีตนทุนเพิ่มขึ้น แนวโนมป 2555 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและ อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรมีแนวโนมชะลอตัวจากเศรษฐกิจของประเทศคูคา ขณะที่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปมีแนวโนม ขยายตัวจากอุปสงคทั้ง ในประเทศและตางประเทศ สวนอุตสาหกรรมเซรามิคและหัตถ
อุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวจากการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และจากการหาตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส : ในไตรมาส 4 ป 2554 ภาวะการผลิตชะลอตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ โลก ประกอบกับ ประสบปญหาหวงโซอุปทานจากสถานการณ
อุทกภัยในภาคกลาง อีกทั้งลูกคาในเขตพื้นที่น้ําทวมหยุดการสั่งซื้อ อยางไรก็ดี มีบางรายไดประโยชนเนื่องจาก
คูแขงประสบอุทกภัย ผูป ระกอบการคาดวาประมาณเดือนมกราคม 2555 ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจะ
หมดไป สําหรับลูกคาที่ประสบปญหาอุทกภัยคาดวาจะสามารถกลับมาผลิตไดประมาณตนไตรมาส 2 ป 2555
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป : ป 2555 คาดวายอดจําหนายจะเพิ่มขึ้นจากความตองการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่มีอยางตอเนื่อง สําหรับเหตุการณอุทกภัยในเขตภาคกลางสงผลกระทบตอการขนสง
สินคา ทําใหการขยายตัวต่ํากวาเปาหมายที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับ
ปญหาภัยธรรมชาติซึ่งอาจสงผลกระทบกับปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
- อุตสาหกรรมเซรามิค : ขยายตัวจากลูก คา ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโ รป การ
ออกแบบผลิตภัณฑใหม และการขยายตลาดในประเทศ ขณะที่ผูผ ลิตบางรายซึ่ง มีลูก คาหลัก ในยุโ รปได
ประโยชนจากความไมมั่นใจในการสั่งซื้อสินคาจากจีน อยางไรก็ตาม คําสั่งซื้อจากตลาดในประเทศมีแนวโนม
ชะลอตัว
- อุตสาหกรรมผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร : มีแนวโนมชะลอตัวเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
ปญ หาอุท กภัย ในประเทศทําใหก ารขนสง ลาช า ภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ชะลอตั วและภั ยพิบั ติที่เ กิดขึ้ นใน
ตางประเทศ ผูประกอบการปรับตัวโดยการหันมาทําตลาดกลุมเอเชียและตลาดในประเทศมากขึ้น
- อุตสาหกรรมผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรม : ป 2555 คาดวายอดจําหนายจะเพิ่มขึ้นตามความ
ตองการของลูกคายุโรปซึ่งมีกําลังซื้อสูงเปนสําคัญ การออกแบบผลิตภัณฑใหสอดรับกับวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศคูคา การเนนตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 อีกทั้งการหาตลาดใหมในทวีปเอเชีย อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑ
ที่ทําจากไมมะมวง ไมไผ มีแนวโนมลดลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
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ภาคบริการ
การทองเที่ยวขยายตัวจากกลุมลูกคาชาวไทยเปนสําคัญ สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศชะลอการ
เดินทางมาไทยในพื้นที่ประสบอุทกภัย อยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการ
ทองเที่ยวชัดเจนเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน
- ธุรกิจโรงแรม : อัตราการจองหองพักในไตรมาส 4 ป 2554 ขยายตัวสูงกวาทุกไตรมาสที่ผานมา
โดยเฉพาะจากกลุมลูกคาชาวไทย ตามฤดูกาลทองเที่ยวและมีปจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและ
การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว อยางไรก็ตาม โรงแรมที่เนนตลาดประชุมสัมมนาไดรับผลกระทบจากการ
ถูก ยกเลิก/เลื่อนการจองจากผลของอุท กภัย แตมีร ายไดชดเชยจากลูก คาภาคกลางที่อพยพเขามาพํานัก
แนวโนมป 2555 หากไมมีปจจัยลบจากสถานการณการเมืองคาดวายอดขายจะขยายตัวตอเนื่อง
- ธุรกิจขนสงสินคาทางอากาศ : ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมเสนทาง ทําใหไมสามารถสงสินคาไปยัง
พื้นที่อุทกภัยได โดยเฉพาะสินคาประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจมีตนทุนเพิ่มขึ้นแตไมสามารถปรับราคา
ขาย เนื่องจากถูกกําหนดราคาคาบริการจากสายการบิน
ภาคอสังหาริมทรัพย
ภาคอสังหาริม ทรัพยไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุกอสราง อยางไรก็ตาม ภาวะธุร กิจ มี
ทิศทางเติบ โตตอเนื่องและมีอัตราการขยายตัวสูง จากความตองการของผูซื้อที่ออมเงินตอเนื่องจากชวง
เศรษฐกิจชะลอตัวโดยมีปจจัยสนับสนุนจากนโยบายบานหลังแรกของภาครัฐ
- ธุรกิจบานจัดสรร : ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุกอสรางบางชนิด สงผลใหงานกอสราง
ลาชาไปกวา 1 เดือน ไตรมาส 1 ป 2555 คาดวายอดขายจะขยายตัวจากความตองการที่อยูอาศัยในเชียงใหม
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องและจากการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่รอความชัดเจนของนโยบายบานหลังแรกของ
ภาครัฐ
- ธุรกิจรับเหมากอสราง : ป 2555 ภาวะธุรกิจมีแนวโนมขยายตัวจากการเรงฟนฟูความเสียหาย
ภายหลังอุทกภัยและการขยายตัวอยางตอเนือ่ งของธุรกิจบานจัดสรร ธุรกิจสามารถปรับราคาขายไดตามตนทุน
วัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ไดสต็อก สินคาและตกลงราคาวัสดุกอสรางกับผูผลิต ไวลวงหนา
ภาคการลงทุน
ผูประกอบการสวนใหญมีแผนขยายการลงทุนและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อาทิ ตัวแทนจําหนายรถยนต มี
แผนลงทุนขยายศูนยซอมตัวถังและสีรถ ธุรกิจโรงแรม มีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสรางหองพักเพิ่มเติม ธุรกิจ
รับเหมากอสราง มีการขยายไซตงานไปยังจังหวัดใกลเคียง
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ตนทุนและการปรับราคาขาย
ธุรกิจที่สํารวจสวนใหญไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งตนทุนดําเนินงานและตนทุนวัตถุดิบ
อยางไรก็ตาม สวนใหญสามารถปรับราคาขายได โดยเฉพาะธุรกิจผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากกระดาษสา
และเครื่องประดับ ซึ่งมีลูกคาระดับบนและมีการออกแบบผลิตภัณฑสอดรับกับวัฒนธรรมและแฟชั่น ธุรกิจตัด
เย็บเสื้อผาสําเร็จรูปและสงออกกระเปาถือ สามารถปรับราคาขายไดบางสวน สินคาประเภทอุปกรณตกแตง
และเครื่องใชในบาน ปรับ ราคาไดโ ดยการออกแบบผลิตภัณฑใหมเ ทานั้น และตัวแทนจําหนายรถยนต
สามารถสงผานตนทุนคาแรงงานที่ปรับเพิ่มโดยการเพิ่มคาชั่วโมงงานของศูนยบริการทดแทน
แรงงาน
ธุร กิจ สวนใหญยัง คงมีความกัง วลตอนโยบายปรับ ขึ้นคาแรงขั้นต่ําและเงินเดือนระดับ ปริญ ญาตรี
บางสวนคาดวาจะปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อาทิ การตั้งเปายอดขาย และเลือกจางเฉพาะ
พนักงานที่มีคุณภาพ
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