EXIM BANK แนะผู้ส่งออก SMEs ต้ องปิ ดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เงินบาท
แข็งค่าหลุด 32 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ นับเป็ นการแข็งค่าที่สดุ ในรอบกว่า 3 ปี หรื อแข็งค่าขึ ้นราว 12% สูงสุดเป็ นอันดับ
ต้ นๆ ของภูมิภาค สวนทางกับมูลค่าส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือนแรกปี 2560 ที่ กลับมาฟื ้นตัวอย่างแข็งแกร่ ง
โดยขยายตัวแตะระดับ 10% เช่นเดียวกับหลายประเทศที่สกุลเงินแข็งค่ าขึน้ ในระดับใกล้ เคียงกับไทย แต่การ
ส่งออกก็ยงั ขยายตัวได้ เป็ นตัวเลขสองหลัก อาทิ เกาหลีใต้ (เงินวอนแข็งค่า 13.4% มูลค่าส่งออกขยายตัว 16.5%) มาเลเซีย
(เงินริ งกิตแข็งค่า 12.9% มูลค่าส่งออกขยายตัว 15%) ไต้ หวัน (เงินดอลลาร์ ไต้ หวันแข็งค่า 9.6% มูลค่าส่งออก
ขยายตัว 13.1%) เป็ นต้ น แม้ เงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาของ
ผู้สง่ ออกไทย แต่เงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นราว 12% ทําให้ ผ้ สู ง่ ออกไทยสูญเสียรายได้ เมื่อแปลงกลับมาเป็ นเงินบาท ซึง่ กลุ่ม
ที่น่าเป็ นห่วงคือผู้สง่ ออก SMEs ที่อาจจะได้ รับผลกระทบรุ นแรง เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนและมีอตั รากําไร (Margin)
ไม่สงู นัก ทําให้ มีแรงต้ านทานต่อเงินบาทที่แข็งค่าได้ น้อย
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า แนวโน้ มค่าเงินบาทในระยะถัดไปเป็ นสิ่งที่คาดการณ์ ได้
ยากมากในภาวะปั จจุบนั เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องค่อนข้ างมากและไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายด้ านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้ ว โดยเฉพาะสหรั ฐฯ ยุโรป
และญี่ ปุ่น ความขัดแย้ งระหว่างประเทศต่างๆ ที่ปะทุขึน้ เป็ นระยะ รวมถึงการเก็งกํ าไรในสินทรั พย์ ประเภทต่างๆ ที่
ก่อให้ เกิดความปั่ นป่ วนของกระแสเงินทุนเข้ าออก ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งที่คาดการณ์ และควบคุมไม่ได้ ทางที่ดีที่สดุ
จึงได้ แก่ การปิ ดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน โดยซื ้อประกันค่าเงิน (FX Options) ซึง่ ผู้ส่งออกสามารถล็อกอัตรา
แลกเปลี่ยนที่จะมีการส่งมอบในอนาคตไว้ ที่ราคา ณ ปั จจุบนั ได้ ทําให้ ไม่ต้องกังวลว่า รายได้ ในรู ปเงินบาทจะลดลง
เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูส่งออกสามารถขายเงินตราต่างประเทศ ณ ราคาตลาดได้ เช่นกัน
ในกรณีที่เงินบาทในอนาคตกลับอ่อนค่าลง ถือเป็ นการปิ ดความเสี่ยงด้ านค่าเงินทังสองทาง
้
ทําให้ ผ้ ูส่งออกได้ รับประโยชน์
สูงสุด หรื อขอใช้ บริ การสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Exchange Forward Contact) และหารื อ
วิธีปิดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนกับสถาบันการเงินที่ใช้ อยู่ รวมทัง้ EXIM BANK
“ขอยํ ้าว่า ผู้สง่ ออกควรหลีกเลี่ยงการเก็งกําไรหรื อลุ้นค่าเงินในทุกกรณี โดยเฉพาะผู้ส่งออก SMEs ซึง่ มักจะมี
เงินทุนหมุนเวียนและมีอตั รากําไร (Margin) ไม่สงู นัก การปิ ดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนจะช่ วยทําให้ ทราบ
ต้ นทุนและรายรั บในอนาคตที่ชัดเจน ขณะเดียวกันก็จะทําให้ ผ้ สู ง่ ออกไม่ต้องกังวลกับทิศทางค่าเงิน สามารถทุ่มเท
เวลาและทรัพยากรไปพัฒนาสินค้ าและกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้ านราคา
และเพิ่มกําไรให้ สงู ขึ ้น” นายพิศิษฐ์ กล่าว
15 มกราคม 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สํานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141, 1144

