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สรุปภาพรวม
ในชวงป 2549 ผลประกอบการของธุรกิจสงออกขยายตัวใกลเคียงกับปกอน
หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5-10 ตามความตองการของตลาดตางประเทศที่ยังอยู
ในเกณฑดี ยกเวนธุรกิจสงออกที่มีคูแขงขันคือจีน โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปเกษตร มียอดขาย
ลดลงมากมากกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน จากผลกระทบของคาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่ผลประกอบการของธุรกิจที่ตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศยังคงขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ไดรบั ประโยชนจากการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก ในชวงปลายป
แนวโนมป 2550 ผูประกอบการสวนใหญคาดวา ภาวะธุรกิจซึ่งตอบสนอง
ความตองการในตางประเทศยังคงขยายตัวใกลเคียงกับปกอน ยกเวนธุรกิจที่มีคูแขงขัน
สําคัญเชนจีน อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับการขาดทุน หากคาเงินบาทยังคงแข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่องและไมสามารถปรับตัวได ขณะที่ธุรกิจซึ่งตอบสนองความตองการในประเทศ
อยูในเกณฑทรงตัว สําหรับแนวโนมการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตยังไมมี แตมีการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรใหมในอุตสาหกรรมสงออกอัญมณี อิเล็กทรอนิกส และผาลูกไม รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงหองพักและเฟอรนิเจอรในธุรกิจโรงแรมเทานั้น
การแข็งคาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนสงผลกระทบตอภาคธุรกิจในระดับที่
แตกตางกัน ดังนี้ 1) ธุรกิจที่ประสบปญหาขาดทุน ไดแก ธุรกิจสงออกสินคาเกษตรแปรรูป
และธุรกิจสงออกเซรามิกที่มีลักษณะ Mass product ซึง่ ไมสามารถปรับเพิม่ ราคาไดจากการ
ทําสัญญาลวงหนาไวเปนปและมีคูแขงสําคัญคือจีน 2) ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบในสวนที่ทําให
กําไรในรูปของเงินบาทลดลงไปบางและเสียรายไดทไ่ี มควรเสีย ไดแก ธุรกิจสงออกเซรามิกที่
มีจดุ แข็งดาน design ธุรกิจสงออกผลิตภัณฑผึ้งและผลิตภัณฑไม รวมทัง้ ธุรกิจสงออก
เครือ่ งประดับ 3) ธุรกิจทีไ่ มไดรบั ผลกระทบ ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีสัดสวนการ
นําเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศในระดับทีส่ งู และธุรกิจที่ตอบสนองความตองการในประเทศ
ทัง้ นี้ ธุรกิจที่ไมถึงกับประสบปญหาขาดทุนจะมีการปรับตัวในหลายวิธี เชน การปองกันความ
เสีย่ งโดยการทํา Forward Swap การปรับขึน้ ราคา การทํารอบสัญญาใหสั้นลด และการลด

สถานะของธุรกิจในป 2549 และแนวโนมป 2550
ในชวงป 2549 อุตสาหกรรมสงออกสวนใหญขยายตัวใกลเคียงกับปกอนหรือ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5-10 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น ตามความตองการของ
ตลาดตางประเทศที่ยังอยูในเกณฑดี ยกเวน ธุรกิจสงออกที่มีคูแขงขันคือจีน กลับมียอดขาย
ลดลงมาก ไมต่ํากวารอยละ 10 เมือ่ เทียบระยะเดียวกันปกอ น จากผลกระทบของคาเงินบาทที่
แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องและไมไดปองกันความเสี่ยง ในขณะที่ธุรกิจจําหนายรถยนตและ
รถจักรยานยนตยังคงขยายตัว จากแรงจูงใจดานราคาและเงินดาวนทต่ี าํ่ เชนเดียวกับธุรกิจ
เครือ่ งใชไฟฟาทีเ่ ปนเทคโนโลยีใหม (โทรทัศนจอภาพ LCD, กลองดิจิตอล) ยังคงขยายตัวสูง
สําหรับธุรกิจโรงแรมไดรบั ผลประโยชนจากการจัดงานพืชสวนโลกในชวงปลายปเปนอยางมาก
แมวา ในชวงกลางปจะประสบปญหากับการปฏิรปู ทางการเมืองก็ตาม
แนวโนมในป 2550 ผูประกอบการสวนใหญคาดวา ภาวะธุรกิจซึ่งตอบสนอง
ความตองการในตางประเทศยังคงขยายตัวเล็กนอย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีจุดแข็งดาน design ยังมีความตองการ
จากตลาดตางประเทศอยู ยกเวน ธุรกิจที่มีคูแขงขันสําคัญอยางเชนประเทศจีน หากคาเงินบาท
ยังคงแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องและธุรกิจไมสามารถปรับตัวได ในระยะสั้นมีความเสีย่ งสูงตอ
รายไดและโดยเฉพาะการจางงาน เนื่องจากไมสามารถแบกรับภาระการขาดทุนอีกตอไปได
ขณะที่ธุรกิจซึ่งตอบสนองความตองการในประเทศอยูในเกณฑทรงตัว ไมวาจะเปนธุรกิจตัวแทน
จําหนายรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา หรือธุรกิจโรงแรมก็ตาม เนือ่ งจากสถานการณ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังไมชัดเจน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
คาเงินบาททีแ่ ข็งคาขึน้ อยางตอเนือ่ งมาตัง้ แตตน ป 2549 กวารอยละ 10 นัน้
สงผลตอธุรกิจตางๆ ในระดับที่แตกตางกัน ดังนี้
1) กลุมธุรกิจที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้น: ธุรกิจสงออกสินคา
แปรรูปเกษตร และธุรกิจสงออกเซรามิกที่มีลักษณะ mass product ไดรับผลกระทบจากการ
แข็งคาของเงินบาทเปนอยางมากจนธุรกิจประสบปญหาขาดทุน เนือ่ งจากมี Margin แคบ และ
การปรับราคาสินคาขึน้ ทําไดยาก เพราะมีคูแขงขันที่สําคัญคือจีน รวมทัง้ การทําสัญญาซือ้ ขายจะ
ทําลวงหนาเปนปและไมสามารถยกเลิกสัญญาได ทัง้ นี้ ธุรกิจดังกลาวไมไดปองกันความเสี่ยงไว
เนือ่ งจากเกรงวาการแข็งคาของเงินบาทจะเปนเพียงภาวะการณชว่ั คราว และตนทุนในการทํา
Forward คอนขางสูง ซึง่ หากทําไปแลว คาเงินบาทไมไดแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง จะทําใหธุรกิจ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก

2) กลุม ธุรกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบตอกําไรบางจากอัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ข็งคาขึ้น:
ธุรกิจสงออกเซรามิกที่มีจุดแข็งทางดาน design ไดรบั ผลกระทบบาง แตกส็ ามารถปรับราคาได
โดยการเปลี่ยนรูปแบบใหมและเสนอราคาใหมโดยบวกเพิ่มในสวนที่ตองปองกันความเสี่ยงไว
รวมทัง้ ทําสัญญาใหถ่ีขน้ึ สําหรับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและผลิตภัณฑไม ไดรับผลกระทบใน
สวนทีท่ ําใหกาํ ไรในรูปเงินบาทลดลง/เสียรายไดที่ไมควรเสีย เนื่องจากไดตั้งราคาไวลวงหนาเปนป
และบริษทั ไมไดปอ งกันความเสีย่ งไว แตกถ็ อื วาอยูใ นระดับที่ยอมรับได เชนเดียวกับธุรกิจสงออก
เครือ่ งประดับ ที่ไดรับผลกระทบตอกําไรของบริษัทเล็กนอย สงผลให Margin ลดลง รวมทัง้ มี
การทํา Forward Swap ไวดวย อยางไรก็ตาม คาดวาผลกระทบตอกําไรจะนอยกวารอยละ 10
3) กลุมธุรกิจที่ไมไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้น: ธุรกิจ
สงออกอิเล็กทรอนิกสที่มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบในระดับสูง และกําหนดราคาซือ้ ขายเปนเงิน
ดอลลารสรอ. จึงทําใหธรุ กิจยังมีกําไรอยู รวมทัง้ มีการทํา Forward ดวย สําหรับธุรกิจตัวแทน
จําหนายรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องใชไฟฟา รวมทัง้ ธุรกิจโรงแรมที่ไมวาจะมีลูกคา
หลักเปนคนไทยหรือไมก็ตาม ไมไดรับประโยชนจากการแข็งคาของเงินบาทเชนกัน เนือ่ งจาก
โรงแรม quote อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เขาพักตอลูกคาตางชาติ
การปรับตัวของธุรกิจ
ธุรกิจทีไ่ มไดรับผลกระทบหรือไดรบั ผลกระทบตอกําไรบางจากการแข็งคาขึ้น
ของเงินบาทลวนแลวแตมีการปรับตัว ไมวา จะเปน การปองกันความเสี่ยงทางการเงิน การขอ
ปรับขึน้ ราคาใหมโดยบวกการปองกันความเสี่ยงไว การทํารอบสัญญาใหสั้นลงจากรายปเปนราย
ไตรมาสหรือรายครึง่ ป การกระจายความเสี่ยงไปรับเงินสกุลอื่นๆ แทน การควบคุมคาใชจาย
หรือลดจํานวนพนักงานลง เปนตน
ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้
ธุรกิจสงออกที่ใชเงินทุนหลักจากบริษัทแมในตางประเทศจะไมไดรับผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยทีส่ งู ขึน้ ขณะทีธ่ ุรกิจทีต่ อบสนองความตองการในประเทศจะใชเงินทุนบางสวน
จากสถาบันการเงิน ทําให Margin ของธุรกิจลดลง
แผนการลงทุน
ในภาวะธุรกิจปจจุบัน เกือบทุกธุรกิจไมมีแผนลงทุนขยายกําลังการผลิตเลย มี
เพียงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม และการปรับปรุงหองพักและเฟอรนิเจอรในสวนของธุรกิจ
โรงแรมเทานั้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

