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โอกาสส่งออก SME ไทย
ภายใต้โควิด-19
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• ภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทยตลอดช่วงท่ีเหลือของปี 2563 และต่อเนื่องปี 2564 ยังคงมี 

ความท้าทายสูง เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่ผ่านจุดสูงสุด หลายประเทศกลับมาปิดเมือง 

ส่งผลให้อุปสงค์โลกยังอ่อนแอลง ท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจต้องใช้เวลา ขณะเดียวกัน ปัจจัยจาก 

การแข็งค่าของเงินบาทที่สูงกว่าคู่แข่งกดดันความสามารถด้านการแข่งขันของสินค้าไทย

• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า หากพิจารณาลงไปในรายละเอียด ยังคงมีสินค้าท่ีพอมีโอกาสส่งออกได้  

โดยส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้าจ�าเป็นกลุม่อาหาร/วัตถดิุบทางการเกษตร สินค้าทางการแพทย์ ท่ีแต่ละประเทศ 

มคีวามต้องการและผลติได้จ�ากดั รวมถงึเป็นสนิค้าท่ีไทยพอจะมศีกัยภาพการแข่งขนั อนัเกดิจากภาพลักษณ์ 

การยอมรับทางด้านคุณภาพมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสินค้าคู่แข่ง

• อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่จะช่วยให้สินค้าส่งออกของไทย สามารถรับมือกับความท้าทายด้านการส่งออก 

ได้ดี คือการพัฒนาหรือผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมี 

ความหลากหลายในแต่ละประเทศ รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ มาตรฐาน ที่แต่ละประเทศ

ก�าหนด ซึ่งแม้ว่าจะเป็นมาตรการกีดกันการค้าอย่างหนึ่ง แต่หากสินค้าไทยสามารถปฏิบัติได้ ก็จะช่วย

เพิ่มโอกาสการส่งออกได้

ประเด็นสำ�คัญ

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัว โดยในส่วนของไทยในช่วงครึ่งแรก 
ของปี 2563 การส่งออกในรูปดอลลาร์ฯ หดตัวร้อยละ 7.1 กระนั้นก็ตาม ภายใต้วิกฤติก็ยังคงพอมองเห็นโอกาส 
ทางด้านตลาดส่งออก ส�าหรับสินค้าบางประเภท โดยจากข้อมูลการส่งออกสินค้าสูงสุด 100 รายการแรก  
(คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 96 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด) ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 พบว่ามสีนิค้าถึง 31 รายการ
หรือเกือบ 1 ใน 3 ที่ยังคงมีการเติบโต โดยแยกเป็นสินค้าที่ธุรกิจ SME มีบทบาทประมาณ 17 รายการ

โดยเป็นทีน่่าสงัเกตว่า สนิค้าส่งออกทีข่ยายตัวในช่วงครึง่ปีแรก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าท่ีมคีวามต้องการ
เพิ่มขึ้น จากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการระบาดของโรคสุกรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัย
เฉพาะที่ท�าให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน อาทิ สินค้ากลุ่มอาหารที่ถูกน�าเข้าไปเป็นสต็อกในช่วงที่มี
การล็อกดาวน์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงที่ต้องสต็อกเช่นกัน)  รวมถึงสินค้าทาง 
การแพทย์และเภสัชภัณฑ์เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นสินค้าท่ีการเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน 
ค่อนข้างมาก ขณะที่กลุ่มสินค้าท่ีตอบสนอง New Normal จากการต้องถูกกักตัวอยู่กับบ้าน (WFH ของผู้ใหญ ่
และการเรยีนทีบ้่านของเดก็ทัง้เฟอร์นเิจอร์และสินค้าทีเ่กีย่วกบัสนัทนาการ อาท ิของเล่น ยงัคงรกัษาการเตบิโตไว้ได้ 
แต่อาจต�า่กว่าปีก่อน เนือ่งจากเป็นสนิค้าทีไ่ม่ได้ซือ้บ่อย และการแข่งขันมค่ีอนข้างสูง และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า สนิค้า
ของไทยบางประเภทที่การเติบโตชะลอตัวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากการแข่งขันที่สูง รวมถึงเจอมาตรการกีดกัน
ทางการค้า กลับมามีการเติบโต อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง
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สินค้�ส่งออกที่ขย�ยตัวในครึ่งแรกของปี 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 ยังเผชิญความเสี่ยงที่จะ
หดตัวสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยทั้งปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวใน
ระดับ 2 หลัก ซึ่งจะเป็นการหดตัวลึกกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ -6.1 YoY

ขณะเดียวกัน คาดว่า การส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อเนื่องไปในปี 2564 แม้ว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศผูน้�า อาท ิสหรฐัฯ สหภาพยโุรป ญีปุ่น่และจนี จะเริม่ฟ้ืนตวั แต่ส่วนใหญ่เป็นการฟ้ืนตวัจากฐานทีต่�า่ ประกอบกบั 
ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ท�าให้ภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2564 อาจยังคงชะลอตัว แต่เป็นการชะลอตัว 
ในอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ธุรกิจ SME จ�าเป็นต้องติดตาม มีดังนี้

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

กลุ่มสินค้�

อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)

2561 2562 2562 
(ม.ค.-มิ.ย.)

2563 
(ม.ค.-มิ.ย.)

รวม

เกษตร/อ�ห�ร 

(ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ทั้งสด 

และแปรรูป รวมถึง 

เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพ�ะปลูก)

เครื่องปรุงรส

ก�รแพทย์และเภสัชภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์

สันทน�ก�ร 

(อ�ห�รสัตว์เลี้ยง/ของเล่น)

7.4

6.5 

 

 

12.8

8.8

3.2

14.2

8.8

9.9 

 

 

6.5

5.8

8.0

5.1

9.7

11.6 

 

 

6.2

8.3

-1.5

6.3

11.9

12.9 

 

 

7.7

3.6

6.0

15.4
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ก�รระบ�ดของโควิด-19 ที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดยยังคงพบการระบาดรวมถึงการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ทั้งยุโรป สหรัฐฯ ประเทศในเอเชีย อาทิ อินเดีย ปากีสถาน 
และตะวันออกกลาง รวมถึงการกลับมาระบาดรอบสองในประเทศท่ีเคยควบคุมได้ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม 
สงิคโปร์และฮ่องกง จนท�าให้หลายพืน้ทีต้่องกลับมาลอ็กดาวน์อีกครัง้ ซึง่ปัจจยัดงักล่าว มผีลอย่างส�าคญัทีก่ระทบ
ไปถึงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะก�าลังซื้อของประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน เพื่อให้กลับไปในช่วงปกต ิ
ก่อนมีโควิด-19

ปัจจัยด้�นค่�เงินบ�ท ซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์ฯที่ถูกกดดันจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หดตัว  
รวมถึงมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่เงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่าตลอดช่วงที่เหลือ 
ของปีน้ีและต่อเน่ืองถึงปีหน้า และเป็นการแข็งค่าในอัตราที่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาค อาทิ เวียดนาม ซึ่งปัจจัย 
ดังกล่าว กระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้า
ที่เน้นแข่งขันกันด้านราคา

ปัจจัยจ�กก�รแข่งขันและปกป้องท�งก�รค้� ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลายๆ ประเทศต่างเร่ง
พลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งไปที่การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น (การลงทุน การผลิตสินค้าเองในประเทศ 
เพ่ือลดการน�าเข้าและเพิ่มการจ้างงาน) ขณะที่สหรัฐฯ เองก็มีการกดดันให้จีนมีการน�าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือลด 
การขาดดุลการค้า ขณะเดยีวกนั การทีเ่วยีดนาม ซึง่เป็นคูแ่ข่งทีส่�าคญัของไทยในหลายสนิค้า มกีารบรรลุข้อตกลง 
เปิดเสรีกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับไปแล้วในช่วงวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ท�าให้สินค้าของเวียดนามมีต้นทุน
การส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะสินค้าท่ีเวียดนามส่งออกไปสหภาพยุโรปมาก อาทิ อาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตร  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท�าให้สินค้าไทยเสียเปรียบ

แนวโน้มก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศต่�งๆ (%)

โลก

สหรัฐฯ

กลุ่มประเทศยุโรป-19**

ญี่ปุ่น

จีน

อ�เซียน-5

ตะวันออกกล�ง

2562ประเทศ 2563 2564

2.9 -4.9 5.4

2.3 -8.0 4.5

1.3 -10.2 6.0

0.7 -5.8 2.4

6.1

4.9

1.0

1.0

-2.0

-4.7

8.2

6.2

3.3

ที่มา : IMF มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : ** กลุ่ม 19 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร
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อาจกล่าวได้ว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการค้าที่ไม่เอื้ออ�านวย สินค้าของไทยที่พอจะมีโอกาสส่งออกได้ 
ในระยะข้างหน้า ยังคงเป็นสินค้าจ�าเป็นเช่นอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ เช่นเดียวกับในช่วงครึ่งแรก 
ของปี 2563 แต่บางประเภทที่ขยายตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ก็อาจมีแนวโน้มการส่งออกท่ีชะลอตัวลง 
ในช่วงข้างหน้า เน่ืองจากก�าลังซื้อที่เคยมีถูกใช้ไปในช่วงของการระบาดช่วงแรกค่อนข้างมาก อาทิ สินค้ากลุ่ม 
กึ่งคงทนและคงทนท่ีเคยซื้อไปแล้ว เช่น เฟอร์นิเจอร์และของเล่น ส่วนสินค้าประเภทอาหารอาจได้รับผลกระทบ
น้อยกว่า แต่ปริมาณการซื้ออาจลดลง ขณะที่ปัจจัยทางด้านการระบาดของโรคสุกรที่เริ่มคลี่คลาย และมีแนวโน้ม
ที่บางประเทศจะสามารถกลับมาผลิตได้อีกคร้ัง ท�าให้ความต้องการสินค้าปศุสัตว์เช่นสุกรจากต่างประเทศก็อาจ
ชะลอตัวลง 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าสินค้าที่ยังพอมีโอกาสส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 
โดยพิจารณาตามประเภทสินค้าและตลาดส่งออกที่ส�าคัญ มีดังนี้

กลุ่มสินค้�ที่เติบโตสูงและต่อเนื่อง และไทยมีศักยภ�พก�รแข่งขัน

สินค้�กลุ่มอ�ห�ร โดยเฉพาะสินค้าอาหารส�าเร็จรูปประเภทบรรจุกระป๋อง เช่น ผัก ผลไม้ รวมถึงเนื้อสัตว์ 
อาหารกึ่งส�าเร็จรูป และพร้อมปรุง ที่มีความสะดวกด้านการขนส่งและสามารถเก็บรักษาได้นาน ซึ่งเหมาะกับ
สถานการณ์ที่ต้องการสินค้าที่ซื้อแล้วเก็บได้นาน เพื่อลดความถี่ในการซื้อ โดยตลาดที่น่าสนใจ ได้แก่ สหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (ต้องได้มาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ทีเ่ชือ่ถือได้) ซึ่งมีข้อจ�ากดัด้านการผลติอาหารทีไ่มเ่พยีงพอตอ่ความต้องการ และสนิคา้ที่น่าจะมคีวามต้องการสูง 
ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งได้อานิสงส์จากการท่ีผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ บราซิล และรัสเซีย ยังคงมี 
การระบาดของโควดิ-19 ท�าให้หลายๆ ประเทศกงัวลต่อความปลอดภยั โดยตลาดทีน่่าสนใจ ได้แก่ ประเทศผู้น�าเข้า
รายส�าคัญเช่นญี่ปุ่น รวมถึงจีน ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เข้ามารับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง 
จึงมีแนวโน้มหันมาน�าเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี สินค้ากลุ่มอาหาร ควรเน้นไปยังตลาดกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง  
(B2C ผ่านร้านค้าปลีก) เนื่องจากตลาดองค์กร (B2B) อาทิ ร้านอาหารรวมถึงโรงแรมที่พัก ยังคงต้องใช้เวลา 
ในการฟื้นตัวอีกระยะ
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อ�ห�รสัตว์เล้ียง ยังคงเป็นสินค้าที่มีความต้องการกักตุนเช่นเดียวกับอาหารคน โดยเฉพาะประเทศที ่
ผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์จ�านวนมาก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนโสดและกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่มีก�าลังซื้อ โดยการท�าตลาดในกลุ่มน้ีผู้ประกอบการไทยอาจต้องปรับรูปแบบสินค้าให้เหมาะกับ
สถานการณ์ในช่วงน้ี อาท ิอาจเพิม่ขนาดบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผูม้กี�าลงัซือ้ท่ีไม่ต้องการออกจากบ้านมาซือ้สนิค้าบ่อย 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมถึงการพัฒนาสินค้าท่ีตอบโจทย์ความต้องการ อาทิ การควบคุมแคลอรี่  
ไขมัน และความเค็ม ในสินค้า เป็นต้น

กลุ่มสินค้�เคร่ืองมืออุปกรณ์ก�รแพทย์/เวชภัณฑ์ ยังคงเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะประเทศ 
ที่ยังคงมีการระบาด หรือเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขยังไม่พร้อม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV 
โดยตลาดทีน่่าสนใจคอืเวยีดนาม ซึง่กลบัมาเผชญิการระบาดรอบใหม่ และมกีารวางแผนใช้งบประมาณเพือ่พัฒนา
ระบบสาธารณสุขเพ่ิมเติม โดยเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน อาทิ เตียง รถเข็นคนไข้แบบธรรมดาและใช้ไฟฟ้า  
ทีไ่ทยได้รับการยอมรบัด้านคณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม น่าจะมโีอกาสขยายการส่งออกได้ ขณะเดยีวกนั นอกเหนอื
จากยาแผนปัจจบุนั ทีไ่ด้รบัความเชือ่ถอืในตลาดนีแ้ล้ว ยาสมนุไพรและยาแผนโบราณทีม่กีารวจิยัว่าช่วยต่อต้านโรค 
ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ ก็คาดว่าจะได้รับความสนใจหากมีการท�าตลาดเพื่อสร้างการรับรู้มากขึ้น

กลุ่มสินค้�ที่เติบโตจ�กปัจจัยเฉพ�ะ

กลุ่มสินค้�เกษตรข้ันต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง อาทิ มันเส้น มันอัดเม็ด เพ่ือผลิตเอทานอล
ส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิในยานยนต์ รวมถงึอุตสาหกรรมสรุาท่ีเริม่ฟ้ืนตวัในตลาดจีน หลงัมีการเปิดเมอืงและคลายล็อก
ธรุกจิ รวมถงึความต้องการเพือ่เป็นวตัถดุบิอาหารสัตว์ หลังจากจีนมกีารฟ้ืนก�าลังการผลิตปศสัุตว์ หลังการระบาด 
ของโรคสุกรคลี่คลาย ซึ่งมันส�าปะหลังจะถูกน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพด ซึ่งจีนใช้เพ่ือผลิตแอลกอฮอล์
ทางการแพทย์ในช่วงก่อนหน้า จนสต็อกลดลงไปมาก อย่างไรก็ตาม อาจต้องติดตามการระบาดของโรคใบด่าง 
ในประเทศ ที่อาจกระทบผลผลิต รวมถึงติดตามการระบาดของโควิดรอบใหม่ในจีน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ 
การขนส่งสินค้าไปตลาดจีนในระยะข้างหน้า หากมีการปิดเมืองหรือด่านอีกครั้ง

กลุ่มปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตร (ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร) เพื่อเริ่ม 
การผลติรอบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง่สนิค้าไทยค่อนข้างได้รบัความเชือ่ถอืสูง และกลุม่นีก้�าลงัเร่ง 
ผลิตสนิค้าเกษตร เพือ่ขยายบทบาทในตลาดโลก รวมถงึเป็นหนึง่ในสนิค้าทีใ่ช้ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ โดยอาศยัความได้เปรยีบ 
ทางด้านต้นทุนการผลติ ขณะเดยีวกนัตลาดท่ีน่าสนใจอกีกลุ่มกค็อื กลุม่ประเทศทีม่ปีระชากรจ�านวนมาก และยงัไม่
สามารถควบคมุการระบาดของโควดิได้ อาทิ อนิเดยี ปากสีถาน และฟิลปิปินส์ ส่งผลให้ความต้องการเพ่ิมผลผลติ
ทางการเกษตรเพือ่พึง่ตนเองมสูีง โดยสินค้าทีต่ลาดนีม้คีวามต้องการสงูได้แก่ เมลด็พันธุพื์ชท่ีใช้ขยายการเพาะปลกู
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ท่�มกล�งคว�มเสี่ยงที่กดดันท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รค้�ที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ SME ที่เป็นธุรกิจส่งออก 

ของไทย จำ�เป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับปัจจัยท้�ท�ยต่�งๆ เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจส่งออกเติบโตต่อไปได้ 

ในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องถึงปีหน้� ซึ่งคว�มท้�ท�ยต่�งๆ เหล่�นั้น มีดังนี้

ก�รพย�ย�มลดก�รแข่งขันด้�นร�ค� โดยต้องสร้างศักยภาพการแข่งขันจากความแตกต่างด้านคุณภาพ
และนวัตกรรมของสินค้า โดยจ�าเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเทศที่มีความต้องการแตกต่างกัน 
ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการสินค้าท่ีตอบโจทย์ อาทิ อาหารท่ีเน้นสุขภาพ อาหารออร์แกนิก 
อาหารปลอดกลูเตน ในขณะเดียวกัน ผลจากการระบาดของโควิด ยังท�าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัย
ของสินค้า และต้องการซื้อสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้ยังรวมถึง 
การศึกษากฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับแต่ละตลาดซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างโอกาสและ
ลดปัญหาการกีดกัน

ก�รบริห�รคว�มเสีย่งด้�นก�รส่งออก ท้ังความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงความเส่ียง
จากการทีคู่ค้่าไม่สามารถช�าระค่าสนิค้าหรอือาจช�าระล่าช้า ภายใต้เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในช่วงนี ้และปัจจยัดงักล่าว 
อาจท�าให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้ ซึ่งแม้ว่าอาจเพิ่มต้นทุนด�าเนินการบ้าง แต่จะช่วยลดความเสียหาย
หากเกดิปัญหาขึน้ โดยผูป้ระกอบการ SME ทีม่กีารแข่งขันด้านคณุภาพและนวัตกรรม น่าจะรองรบัต้นทุนดังกล่าวได้ 
แต่ส�าหรบัธรุกจิ SME ทีรั่บภาระในด้านน้ีได้น้อย อาจต้องหาวธิปีระเมนิกลุม่ลกูค้า ตามความเสีย่งของคูค้่าแต่ละราย 
โดยในช่วงนี้อาจต้องเน้นคู่ค้าเดิมที่มีการท�าธุรกิจร่วมกันมานาน โดยลดการท�าธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ๆ

ก�รว�งแผนบริห�รสต็อกวัตถุดิบ ภายใต้การระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายประเทศ 
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่การขนส่งวัตถุดิบอาจมีปัญหาติดขัด จากการปิดเมืองที่อาจกลับมาอีกครั้ง ซึ่งธุรกิจ SME  
ทีจ่�าเป็นต้องพึง่พาวตัถดุบิจากต่างประเทศ ต้องวางแผนกระจายความเส่ียง โดยน�าเข้าวัตถดิุบจากหลายๆ แหล่ง 
ภายใต้ระยะเวลาการขนส่ง ราคาและคุณภาพวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน
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 ก�รพฒัน�ช่องท�งออนไลน์ เพิม่เตมิจากช่องทางปกติ ส�าหรบั SME ท่ียงัขาดช่องทางนี ้นอกจากสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคนี้แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับกรณีที่อาจมีการปิดเมือง 
ในหลายๆ ประเทศ หากการระบาดรอบสองมีความรุนแรง และกระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตเหมือนเช่นช่วงที ่
เคยเกิดการระบาดใหม่ๆ

 กล่าวโดยสรปุ ไม่ว่าการระบาดของโควดิ-19 จะสามารถคล่ีคลายได้ภายในปีนีห้รอืไม่ หรอืโลกจะสามารถ
พฒันาวคัซีนออกมาได้เรว็ ตามทีห่ลายประเทศตัง้เป้าหมายไว้ แต่ธรุกจิ SME กย็งัเผชญิความท้าทายด้านการส่งออก 
ไปอีกระยะ จากเศรษฐกิจโลกที่ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปีกว่าจะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้
ความต้องการสินค้าโลกซบเซา และกระทบต่อไทยรวมถึงอีกหลายประเทศท่ีพ่ึงพาภาคการส่งออก ซึ่งแนวทาง 
ท่ีจะช่วยลดผลกระทบได้คือ การพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้า มากกว่าการแข่งขันด้วยราคา  
รวมถึงการให้ความสนใจกบัตลาดทีเ่ศรษฐกจิยงัคงมกีารขยายตัว รวมถงึตลาดท่ีไทยมข้ีอตกลง FTA ซึง่จะช่วยให้
สินค้าไทยมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้น


