เงินบาทแข็ง ทําอย่ างไรไม่ ขาดทุน
จารุ พัฒน์ พานิชยิง
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายรั บประกั
ประ นการส่ งออก
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
jarupatp@exim.go.th
ในช่วงนี หากผมไม่
ไม่พดู ถึงเรื องค่าเงินบาททีแข็งค่าขึนอย่างต่อเนืองก็ร้ ู สกว่
กึ ว่าจะเชยไป การแข็งค่าของเงินบาท
ขณะนีอยู่ในระดับทีน่าเป็ นห่วง และอาจ
อาจจะกระทบต่อการทํางานของผู้สง่ ออกโดยเฉพาะภาคการส่
โดยเฉพาะภาคการส่งออกที
ออก ใช้ วตั ถุดิบ
ภายในประเทศเป็ นหลัก เพราะกําไรทีจะได้ รับจากการขายสินค้ าส่งออกจะลดลง ธุรกิจทีมีผลกําไรน้ อยอาจจะได้ รับ
ผลกระทบมากกว่าธุรกิจทีมีผลกําไรมากซึ
ไรมาก ง สามารถต่อรองกับคู่ค้าได้ นอกจากนี ผู้ซือในต่างประเทศยั
งประเทศ งจะเห็นว่า
ราคาสินค้ าไทยสูงขึน ทําให้ ความสามารถในการแข่งขันของสินค้ าไทยทําได้ ยากขึนเมือเทียบกับคู่แข่งในประเทศที
ค่าเงินแข็งน้ อยกว่า
ค่าเงินบาททีแข็งค่าในขณะนีเกิดจากการไหลเข้ าจากเงินทุนต่างชาติเข้
เข้ ามาลงทุนในหุ้นและตราสารระยะสัน
มากเพือเก็งกําไร เนืองจากเศรษฐกิจไทยมีศกั ยภาพมากกว่าเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก หน่วยงานทีเกียวข้ องกับ
การส่งออกทังภาครัฐและเอกชนจึจึงมีความกังวลเรื
วล  องค่าเงินบาททีทีแข็งค่าขึนอย่างรวดเร็ วในขณะนี รวมทังคุณคนิสร์
สุคนธมาน กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ซึง ได้ กล่าวในงานแถลงผล
การดําเนินงานของ ธสน. ว่า “ในปี
ในปี นี ผู้ประกอบการจะต้ องมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเพิมขึน แต่มีหลาย
ช่องทางทีสามารถลดความเสียงได้ โดยเฉพาะการซือขายสัญญาล่วงหน้ า เพือปิ
อปิ ดความเสียง”
ง
ในความเป็ นจริ ง อัตราแลกเปลียนมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากปั จจัยต่างๆ ซึง ได้ แก่
ภาวะเศรษฐกิจโลก พืนฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทังใน
และต่างประเทศ ปั จจัยด้ านเทคนิค การคาดการณ์และการเก็งกํ
งกําไร รวมทังข่าวลือต่างๆ ซึง ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ควบคุมปั จจัยเหล่านี ได้ แต่ทังนี ผู้ประกอบการก็สามารถบริ หารจัดการความเสียงจากอัตราแลกเปลียนได้ อย่าง
เหมาะสม
ท่านทราบหรื อไม่วา่ ในช่วง 6 ปี ทีผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึนราวร้ อยละ 30 หรื อแข็งค่าขึนเฉลียร้ อยละ 1 ใน
ทุก 3 เดือน นัน หมายความว่า เมือผู้สง่ ออกได้ รับชําระเงินค่าสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศในวั
งประเทศในวันนี หากแปลงเป็ นเงินบาท
แล้ วจะได้ เงินบาทน้ อยกว่าทีคาดว่าจะได้ รับเมือ 3 เดือนทีแล้ วอยู่ร้อยละ 1 แต่ถ้าดูตงแต่
ั ต้นปี ทีผ่านมา ค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึนประมาณร้ อยละ 2-3
2 ขณะทีค่าเงินเพือนบ้ านแข็งค่าขึนเพียงร้ อยละ 0.5-1
0.5 และคาดว่าในปี นีอาจ
แข็งค่าขึนไปอีก ช่วงปลายปี นีอาจจะอยู่ที 29.00 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ดังนันผู้ส่งออกหรื
หรื อผู้ประกอบการควรจะทํ
ระกอบการ
า
อย่างไรต่อไป
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ เชียวชาญในธุรกิจการเงิน จึงไม่ควรทีจะทํากําไรจากเรื องของการเงิน การเก็ง
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเป็ นเรื องอันตรายสําหรับธุรกิจ จึงควรยอมรับในอัตราแลกเปลียนทีท่านพอใจ เพราะท่าน
เองเป็ นคนทีทราบว่ารายได้ และต้ นทุนเป็ นเท่าไรอย่างชัดเจนและแน่นอน ไม่ใช่วนั ก่อนมีกําไร
ไ แต่วนั นีและวันต่อไป
ต้ องขาดทุน และหวังว่าวันหน้ าจะมีกําไร เพือให้ ได้ รายได้ ทีเป็ นเงินบาทอย่างแน่นอนในอนาคต ธุรกิจของท่านจึงจะ
ไม่มีความเสียงทีจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน และควรทําในสิงทีท่านชํ านาญ ไม่ใช่เก็งกํ าไร การลุ้นว่าอัตรา
แลกเปลียนจะมีแนวโน้ มเป็ นอย่างไรไม่ต่างจากการพนันในบ่อน ผู้ประกอบการสมั
สมัยใหม่จึงมีหน้ าทีต้องหลีกเลียง
และบริ หารความเสียงจากอั
ย งจากอัตราแลกเปลียน ไม่วา่ ธุรกิจของท่านจะเล็กหรื อใหญ่ก็ตาม

จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยมีการบริ หารความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนค่อนข้ างน้ อย ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีสดั ส่วนการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพียง
ร้ อยละ 13 เท่านัน ขณะทีผ้ ูประกอบการขนาดกลางมีความตระหนักในเรื องนีพอสมควร แต่ก็มีสดั ส่วนร้ อยละ 54
ของผู้สง่ ออก ซึง ในความเห็นของผม ผู้ประกอบการ SMEs จําเป็ นต้ องบริ หารความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอย่าง
มาก เพราะผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนอาจทําให้ ธุรกิจต้ องปิ ดตัวเองลง
ในปั จจุบนั มีเครื องมือในการบริ หารความเสียงจากอัตราแลกเปลียนหลายอย่าง ทังการจัดการด้ วยตนเอง
ได้ แก่ การบริ หารรายได้ และรายจ่ายทีเป็ นเงินตราต่างประเทศให้ สอดคล้ องกัน (Natural Hedge) การเปิ ดบัญชีเงิน
ฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) หรื อการใช้ บริ การกับสถาบันการเงินหรื อตลาด
อนุพนั ธ์ ได้ แก่ การทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) การซือสิทธิ`ทีจะซือหรื อซือ
สิทธิ`ทีจะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Options) การซือขายสัญญาซือขายดอลลาร์ ล่วงหน้ า (USD Futures)
ดังนัน การบริ หารความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่ได้ ยากเลย เพียงท่านโทรศัพท์หาสถาบันการเงินทีท่านใช้ บริ การ
อยู่ และขอคําปรึ กษาว่าจะจัดการกับความเสียงนี อย่างไร ผมคิดว่าทุกแห่งยิ นดีช่วยเหลือและให้ บริ การกับท่าน
รวมทัง ธสน. ด้ วย

