คาดบาทแข็งผันผวนต่ อ แนะธุรกิจตัง้ รับก่ อนกาไรหด
ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรื อ TMB Analytics คาดกาไรของธุ รกิจส่ งออกหดหายถึง 6.6 หมื่นล้ าน
บาท ผลจากทิศทางการแข็งค่ าของเงินบาทจนถึงสิน้ ปี 5% ซา้ เติมจากแนวโน้ มส่ งออกที่ชะลอตัวลง แนะผู้ส่งออก
ใช้ เครื่ องมือจัดการความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ภาพรวมมูลค่าส่งออกไทยยังคงอ่อนแออยู่ จากตัวเลขการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนถึง -4% (ไม่รวมทองคาและอาวุธ ) นอกจากนี ธ้ ุรกิ จส่งออกไทยยังคงต้ องเผชิ ญความเสี่ ยงกับความผันผวนสูง ขึน้
เนื่องจากความไม่แน่นอนของทิศทางสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ อเมริ กากับประเทศคู่ค้าสาคัญ ต่างๆ อาทิ จีน ยุโรป ฯลฯ
และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ โลกที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่การเปลี่ยนท่าทีของธนาคารกลางหลัก ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรโซน
และญี่ปนุ่ มีแนวโน้ มไปในทางผ่อนคลายมากขึ ้น กอรปกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยงั เข้ ามาในไทยต่อเนื่อง ประเมินว่าจะเป็ น
ปั จจัยหนุนให้ ค่าบาทแข็งค่า ส่งผลให้ สิ ้นปี 2562 คาดการณ์ ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอยู่ที่ 31.2 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อแข็งค่า 5% จากปลายปี 2561
จากปั จจัยกดดันดังกล่าว นอกจากจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยแล้ ว ในระดับธุรกิจเองก็ได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึง่
ผลกระทบจะมากหรื อน้ อยจะขึ ้นอยู่กบั ประเภทธุรกิจ ทังนี
้ ้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ ทาการประเมินผลกระทบของค่าเงินบาทต่อรายได้
ของธุ ร กิ จ ไทย โดยสรุ ป แล้ ว ทัง้ ปี 2562 ค่าเงิ น บาทที่ แ ข็ งขึ น้ 5% จะท าให้ อัตราก าไรขัน้ ต้ น (Gross profit margin) ของ
ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ -3.2% ไปถึง +4.9% หรื อคิดเป็ นกาไรที่หายไปประมาณ 1.7 หมื่นล้ านบาท (ตามรู ป)
ซึง่ แยกผลกระทบค่าเงินต่อธุรกิจออกเป็ น 3 กลุม่ หลักๆ ได้ แก่
1. ธุรกิจที่เสียประโยชน์ พบว่ า ธุรกิจที่พ่ งึ พารายได้ จากการส่ งออกและใช้ วัตถุดิบภายในประเทศเป็ นหลัก
จะได้ ผลกระทบมากที่สดุ จาก ทาให้ รายได้ ผ้ ปู ระกอบการหายไปกว่า 6.6 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กระทบต่ออัตรากาไรขันต้
้ น ลดลง
จากระดับปกติ 0.3 - 3.2% กลุม่ ธุรกิจที่ถกู กระทบมากที่สดุ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา อาหารทะเล เนื ้อสัตว์ และเครื่ องประดับ
2. กลุ่มที่ได้ รับผลประโยชน์ คือ ธุรกิจขายในประเทศและนาเข้ าวัตถุดิบเป็ นหลัก ค่าเงินบาทแข็งค่าจะทาให้
ค่าใช้ จ่ายจากการนาเข้ าสินค้ าหรื อวัตถุดิบที่เป็ นเงินต่างประเทศน้ อยลง 6.2 หมื่นล้ านบาท และส่งผลให้ อตั รากาไรขัน้ ต้ น
เพิ่ มขึน้ จากระดับปกติ กว่า 0.3-4.9% ธุรกิ จ ที่ ได้ รับประโยชน์ ได้ แก่ เครื่ องจักร/ชิ น้ ส่วน เหล็ก /โลหะ เวชภัณฑ์ /เครื่ องมือ
การแพทย์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและสิ่งทอต่างๆ
3. กลุ่ มที่ ไ ม่ ได้ รั บ ผลกระทบ คื อ ธุ ร กิ จ ที่ พ่ ึ ง พารายได้ จ ากการส่ งออก แต่ มี ก ารน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ จาก
ต่ างประเทศมาผลิต ซึง่ ทาให้ ธุรกิจสามารถป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยลักษณะของตัวธุรกิจเอง (Natural
Hedging) กลุม่ ธุรกิจดังกล่าว ได้ แก่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ เครื่ องดื่ม และเคมีภณ
ั ฑ์
กล่าวโดยสรุ ป ทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าในปี นี ้ จะสร้ างแรงกดดันต่อธุรกิจที่ต้องพึง่ พารายได้ จากการส่งออกที่ต้อง
ใช้ วตั ถุดิบในประเทศเป็ นหลัก โดยเฉพาะสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตร ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอื่นๆที่รุมเร้ าอยู่
แล้ ว เช่น ระดับราคาสินค้ าที่อยู่ในระดับต่า ตลาดโลกชบเซา การแข่งขันจากประเทศอื่น มีความจาเป็ นที่ผ้ ปู ระกอบการต้ อง
ปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มทางเลือกในการดาเนินธุรกิจ ตังแต่
้ เรื่ องเปิ ดตลาดใหม่ๆ ทาผลิตภัณฑ์สินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม จนไปถึงการใช้
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ ธุรกิจสามารถรักษาศักยภาพการทากาไร และยังคงมี
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศคต่อไป
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