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วิกฤติการเงนิโลก จะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจไทยอยางไร 
โดย ดร.ธนิต โสรัตน 

รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
27 ตุลาคม 2551 

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยป 2552  
1. ความเสี่ยงจากปจจัยการเมืองและสังคมแตกแยกที่ยืดเยื้อ 
2. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัว 
3. วิกฤติความเชือ่ม่ันของรัฐบาล / ความมั่นคงชายแดน  
4. มาตรการของรัฐบาลแกไขไมตรงจุด / มาตรการรายวัน 

 
ทิศทางความเสี่ยงไทยจากเศรษฐกิจโลก (Q4/2008 – Q1/2009) 
1. หุนยังมีแนวโนม ตกอยาง

รุนแรง 
หุนในตลาดหลักของโลก ซ่ึงดัชนีรวง 50-54% ต่ําสุดใน
รอบ 5 ป 

2. ทองเที่ยวลด 20% มูลคา 
80,000 ลานบาท 

เศรษฐกิจโลกมีผลตอการทองเที่ยว 4.7% (AFP) แต
ปญหาภายในประเทศเปนปจจัยหลักกระทบเศรษฐกิจ
ฐานรากและอตุสาหกรรม 

3. สงออกตก 18% มูลคา 1.1 ลาน
ลานบาท 

สงออกอยูใน GDP 67% เปนรายไดหลกัของประเทศ 
กําลังซ้ือประเทศเปาหมายหดตัว 

4. ราคาสินคาเกษตรตก ประมาณ
21% ไปจนถงึ Q1 / 2009 

ราคาสินคาเกษตรปรบัลดตวัลงตามราคาน้ํามัน 
และการชะลอตัวของการเก็งกําไรในโภคภัณฑลวงหนา 
สงผลตอรายไดเกษตรและปญหาราคาพืชตกต่ํา 

5. การบริโภคลดลง การแขงขนั
ตลาดภายในจะรุนแรง 

เศรษฐกิจไทยจะเขาสูการชะลอตวั ป 2552 ขยายได 
4.0% 

6. สภาพคลองทีล่ดลงและเงินตึง 
 

ดอกเบี้ย ธปท. จะทรงตัวที่ 3.50 – 3.75 แตดอกเบี้ย
ธนาคารพาณิชจะมีแนวโนมสูงขึ้นSME การเขาถึงแหลง
เงินจะยากขึ้น , ธนาคารกับธนาคารก็ไมเชื่อกัน 

7. เงินเฟอจะลดลงตามทิศทางของ
ราคาน้ํามันขาลง ไปจนถึงปลาย 
Q1 ป 2552 

เงินเฟอ ป 2551 = 6.6% 
เงินเฟอ ป 2552 = 3-4% 
ราคาน้ํามันและราคาสินคาเกษตรจะลดลง 

8. เสถียรภาพของรัฐบาลจะไม
ม่ันคง Q1-Q2/2009 

ปญหาแรงงานและปญหาการเรียกรองจากภาคเกษตร 
และปญหาสังคมแตกแยกจะรุนแรง 

9. อัตราแลกเปลีย่นจะผันผวนไป
ตามสกุลเงินหลัก 

 

เงินบาทไทยองิกับคาเงินสหรัฐฯจะแข็งคาในระยะสั้นๆ  
จากเงินที่ Inflow หลังจากนั้นทั้ง USD / Baht จะออนคา 
ไปตามสภาวะเศรษฐกิจจริง ประมาณ 34.5-35.5 บาท 

 
 



 

www.tanitsorat.com 

2

ตัวอยางของกลุมอุตสาหกรรมที่ (อาจ) ไดรับผลกระทบ 
ประเภท ความเชื่อมั่น 

รอยละ 
ส่ิงทอ / อัญมณี 45 

อาหารบรรจุภาชนะ 46 

ผลิตภัณฑพลาสติก 80 

อุปกรณ-เครื่องใชไฟฟา - 

แผงวงจร / อิเล็กทรอนิกส 85.7 

อุปกรณ / วัสดุกอสราง - 

อัญมณี / เครื่องประดับ 86.7 

เฟอรนิเจอร / อุปกรณตกแตงบาน - 

อุปกรณชิ้นสวนยานยนต - 

ผลิตภัณฑจากยางพารา - 

 
สถานะทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับภาคธุรกิจโดยรวมในป 2552  

1. เศรษฐกิจป 2552 อยางนอยครึ่งปแรก จะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก และวิกฤติสภาวะ
การเมืองในประเทศที่จะยังคงยืดเยื้อ , ทองเที่ยว , หุน , สินคาเกษตร จะไดรับ
ผลกระทบอยางแรง 

2. สงออกจะชะลอตัวทั้งเชิงปรมิาณและราคาเพราะตลาดสหรัฐฯ , ญ่ีปุน , ยุโรปสงออกจะ
ขยาย 2-3% แตอาจไดรับอานิสงคจากปญหาคุณภาพสินคาจีน และคาเงินบาททีมี่
ทิศทางทรงตวัในอัตราที่ออนคา โดยสงออกจะขยาย 10-12% 

3. การบริโภคทีช่ะลอตวัจะทําใหการขายในประเทศ มีการแขงขันกันรนุแรง ทั้งลด-แลก-
แจก-แถม และการทํากําไรจะทําไดลําบาก ยกเวน บางธุรกิจที่เปน “Market Niche” 

4. ระยะเวลาการปลอยหนี้จะยาวขึ้น และตามหนี้ยาก 
5. ตลาดในตางจังหวัด เงินจะตึง เพราะรับผลกระทบทั้งจากราคาเกษตรทีต่กต่ําและการ

ทองเที่ยวที่จะยังซบเซาไปจนถึง Q3/2009 โดยเฉพาะจังหวัดที่ตองพ่ึงพาการทองเที่ยว 
จะไดรับผลกระทบมากกวา แตโครงการกระตุนเศรษฐกจิรากหญาของรฐับาล อาจมีสวน
ชวยอยูบาง 

6. การปลอยสินเชื่อของสถาบนัการเงินจะเพ่ิมกฎเกณฑและเลือกลูกคา ทิศทางดอกเบี้ยจะ
สูงแตดอกเบีย้จะคงที่ในอัตรา 3.5-3.75 ทําให SME และธุรกิจที่มีปญหา P/E จะเขาถึง
แหลงทุนไดลาํบาก 

7. แรงงานใหมที่จะเขาสูระบบในชวงป 2552 จะหางานไดยากขึ้น 

ประเภท ความเชื่อมั่น รอย
ละ 

กลุมเครื่องกลึงและเครื่องจักรกล - 

กลุมโภคภัณฑทางเกษตร - 

กลุมพลังงานเชื้อเพลิง - 

อุตสาหกรรมกอสราง - 

กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย - 

กลุมสินคาแฟชั่น / ฟุมเฟอย - 

กลุมธุรกิจโรงแรม / ทองเที่ยว - 

กลุมบรรจุภัณฑ - 
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8. ภาคเอกชนตองเตรียมรับมือสภาพความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งจะชะลอตวัระยะ
ยาว คาดหมายวาอัตราเศรษฐกิจเติบโต ป 2552-2553 เฉลี่ย 3-4% และป 2554 จะ
กลับมาเตบิโตปกติที่อัตรา  5-6% 

 
ขอเสนอแนะ 
แนวทางของรัฐในการลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย 

1. รัฐบาลจะตองมีแผนปองกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เปนวาระแหงชาติ มีงบประมาณ / 
ยุทธศาสตร / กฎหมาย / การบูรณาการ / เจาภาพที่ชัดเจน 

2. คณะกรรมการกํากับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งดานสงออกและตลาดภายในและ
ติดตามแผนปองกันความเสี่ยงฯ โดยใหมี กกร. เขารวม 

3. การดูแลอัตราแลกเปลีย่นไมใหผันผวนและมาตรการในการดูแลใหเกิดความเชื่อม่ันใน
ระบบธนาคารและประกันชวีิต 

4. ตองสรางความเชื่อม่ัน โดยใหมีเม็ดเงินที่จะเสริมสภาพคลองในระบบอยางพอเพียง
รวมทั้ง สรางความเชื่อม่ันระหวางธนาคารดวยกัน 

5. มาตรการที่จะชวยเหลือ SME และผูประกอบการรายยอยในตางจังหวัด เพ่ือใหเขาถึง
แหลงเงินไดจริง 

 
*************** 

 
 
 

หากตองการขอมลูเพิ่มเตมิ ดูไดท่ี www.tanitsorat.com 


