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• ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ภาคธุรกิจยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายภายใต ้

สภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ที่ท�าให้การฟื้นตัวของธุรกิจส่วนใหญ่กลับสู่ระดับก่อนโควิดในปี 2562 

ยังคงจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี

• ศนูย์วจัิยกสิกรไทย มองว่า วกิฤตโควิดรอบนี ้ส่งผลกระทบต่อทุกธรุกจิเป็นวงกว้างในระดับทีแ่ตกต่างกนั 

โดยธุรกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวทีหลัง ได้แก่ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย กิจกรรมบันเทิง การเดินทาง 

ท่องเทีย่ว รวมถงึการส่งออกในกลุม่สนิค้าฟุม่เฟือยต่างๆ ส่วนธรุกจิทีอ่าจฟ้ืนตวัได้ก่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ได้แก่ อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ บริการด้านสุขภาพ ขณะที่ ค้าปลีกออนไลน์ บริการ

เดลเิวอร่ี บริการคลาวด์โซลชูัน่ เป็น  Sub-segment ของธรุกจิทีน่่าจะยงัขยายตัวสอดคล้องกบัพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล แม้ขนาดต่อภาพรวมธุรกิจนั้นๆ ยังมีสัดส่วนน้อย

• ทั้งนี้ มุมมองข้างต้น เป็นการประเมินในภาพรวมของแต่ละธุรกิจจากฝั่งของยอดขาย/ขนาดการผลิต

เท่าน้ัน แต่หากพิจารณาลงลึกในระดับก�าไรหรือขาดทุนของธุรกิจ กิจการท่ีอยู่ในกลุ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะ 

ที่ฟื้นตัวได้ก่อน ถ้ายอดขายที่ได้รับอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือประสบภาวะ

ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลานาน กิจการนั้นในที่สุดแล้วก็อาจจ�าเป็นต้องปิดหรือออกจากระบบไป 

ประเด็นสำ�คัญ

เข้าสู ่ครึ่งหลังของปี 2563 แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจะคลี่คลาย จนภาครัฐคลายล็อก 
ให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาเปิดด�าเนนิการตามล�าดบั และท่ีผ่านมาภาครฐักไ็ด้ออกมาตรการเยยีวยาผลกระทบ
ต่อภาคส่วนต่างๆ หลายมาตรการ รวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้านบาท 
ควบคูก่บัแผนการเปิดน่านฟ้ารบัชาวต่างชาตเิข้าประเทศอย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่น่าจะช่วยให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ค่อยๆ ฟ้ืนตวัหากไม่เกดิการระบาดรอบใหม่ในประเทศ อย่างไรกต็าม ด้วยก�าลังซือ้ของครวัเรอืนและฐานะการเงิน 
ของภาคธุรกิจที่อ่อนแอจากความเปราะบางสะสมท่ีถูกซ�้าเติมจากโควิด ประกอบกับแรงฉุดจากเศรษฐกิจโลก 
ที่ถดถอยท่ามกลางการระบาดของโควิดที่ยังไม่ยุติและในบางประเทศพบจ�านวนผู้ติดเชื้อรอบใหม่ ส่งผลให้แต่ละ
ธรุกิจยังมแีนวโน้มเผชญิแรงกดดนัด้านสภาพคล่องในช่วงข้างหน้า และอาจท�าให้การว่างงานยงัคงสะสมในระบบ
และวนกลับมาเป็นปัจจัยลบที่กระทบเศรษฐกิจและธุรกิจต่อเนื่อง
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ในช่วงที่เหลือของปีน้ีต่อเนื่องถึงปี 2564 ภาคธุรกิจต่างๆ ยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายภายใต ้
สภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ที่ท�าให้การฟื้นตัวกลับมาของรายได้สุทธิของกิจการสู่ระดับก่อนโควิดใน 
ปี 2562 อาจจะยังไม่เกิดขึ้นชัดเจน เนื่องจาก

• ขนาดตลาดที่หดตัวลงในทุกธุรกิจ ตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงกระทบ 
การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม แต่กระทบถึงความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือนให้อ่อนแอลง 
และเกดิปัญหาการว่างงานสะสมตามมา ดงัน้ัน ผูบ้รโิภคจะใช้จ่ายอย่างระมดัระวงัมากขึน้และเน้นให้ความส�าคญั
กบัสนิค้าและบรกิารทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีพเป็นหลกั ขณะเดียวกนักจ็ะลดการใช้จ่ายในสนิค้าและบรกิารทีฟุ่ม่เฟือย
หรือไม่จ�าเป็นลง 

• การเร่งตัวขึ้นของช่องทางออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โควิดผลักดันให้ลูกค้าเปลี่ยนช่องทางการซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องปรับช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้าเพื่อความอยู่รอดของกิจการและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกกิจการจะมีความสามารถ 
ในการปรับตัวที่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่อาจไม่ได้เตรียมการส�าหรับเรื่องน้ีมาก่อน และ 
มองไปข้างหน้า พฤติกรรมของลูกค้าจะยิ่งเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนขึ้นอีก ไม่ได้ตายตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับ ธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันอยู่เสมอ และผสมผสานการเข้าถึงลูกค้า 
ในแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสมและลงตัว ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

• การแข่งขันระหว่างธุรกิจจะยิ่งรุนแรงขึ้น จากเดิมท่ีรุนแรงอยู่แล้วก่อนโควิด ด้วยขนาดตลาดที่เล็กลง  
แต่จ�านวนผูป้ระกอบการในแต่ละธรุกจิยังมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก อกีท้ังตลาดออนไลน์และเทคโนโลยดิีจทัิลท่ีเปิดกว้าง 
ส�าหรับผู้เล่นรายใหม่ที่มีศักยภาพ ท�าให้ในที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการท่ีมีสายป่านสั้นหรือยืดหยุ่นน้อย อาจจ�าเป็น
ต้องออกจากระบบไป 

New Normal … ธุรกิจภ�ยใต้สภ�วะปกติใหม่ที่ย�กกว่�เดิม
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ธุรกิจอะไรฟื้นก่อน ธุรกิจอะไรฟื้นทีหลัง

ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่า วกิฤตโควดิรอบนี ้ส่งผลกระทบต่อทุกธรุกจิเป็นวงกว้างในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป 
ตามเงื่อนไขของแต่ละธุรกิจและแต่ละรายผู้ประกอบการ แม้การคลายล็อกอาจท�าให้ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ ่
น่าจะผ่านพ้นจุดต�่าสุดมาแล้วในช่วงที่มีการล็อกดาวน์และเศรษฐกิจหยุดชะงัก แต่จังหวะการฟื้นตัวที่ชัดเจน 
สู่ระดับก่อนโควิดของแต่ละธุรกิจ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนอกจากจะขึ้นกับปัจจัยเศรษฐกิจ
มหภาคแล้ว ยังอยู่ที่ปัจจัยเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ อีกด้วย หมายความว่า ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเฉพาะ 
SME อาจจ�าเป็นต้องจัดหาหรือบริหารจัดการสภาพคล่องของตนให้เพียงพอต่อการรับมือกับระยะเวลาการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจและธุรกิจที่อาจนานกว่าคาด    

หากประเมินภาพรวมธุรกิจจากมิติด้านยอดขาย/ขนาดการผลิต เบื้องต้นพบว่า

ธุรกิจที่ค�ดว่�จะฟื้นตัวทีหลัง คือ กลุ่มสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคมองว่ายังไม่จ�าเป็นต้องซื้อหรือเร่งซื้อ 
ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าต่อชิ้นสูง ก็จะยิ่งมีข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย  
ซึ่งได้แก่ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย กิจกรรมบันเทิงต่างๆ รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยว (แม้ในระยะสั้น 
จะได้รับแรงหนุนบ้างก็ตาม) ซึ่งไม่เพียงตลาดภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงตลาดปลายทางการส่งออก 
ทีเ่ผชญิภาวะเศรษฐกจิถดถอย อกีทัง้เงนิบาทท่ียงัมแีนวโน้มผันผวนแข็งค่า กค็าดว่าจะยงัเป็นแรงกดดันต่อการส่งออก 
สินค้าไทยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ
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ธุรกิจที่อ�จฟื ้นตัวได้ก่อน แต่ก็ยังเป็นก�รฟื ้นตัวอย่�งค่อยเป็นค่อยไป คือ กลุ ่มสินค้าและบริการ
ที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู ้บริโภค ได้แก่ อาหาร สินค้�อุปโภคบริโภคที่มีรอบก�รเปลี่ยนสั้น  

(Fast-Moving Consumer Goods: FMCG) ย�และเวชภณัฑ์ บริก�รด้�นสขุภ�พ รวมไปถงึกลุม่สนิค้าและบรกิารใน  
Sub-segment ของบางธุรกิจที่แม้มูลค่าตลาดยังเป็นสัดส่วนน้อยแต่ก็ขยายตัวสอดคล้องไปกับพฤติกรรม 
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ค้�ปลีกออนไลน์ บริก�รขนส่งอ�ห�รและสิ่งของถึงที่พัก และบริก�รคล�วด์

โซลูชั่นต่�งๆ เป็นต้น

การฟื้นตัวของธุรกิจด้านยอดขาย/ขนาดการผลิต 
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กว่าจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดในปี 2562
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หม�ยเหตุ: * ค�ดก�รณ์ขน�ดตล�ดของธุรกิจในปี 2564 เทียบกับปี 2562 โดยค่�ดัชนีที่ตำ่�กว่�ระดับ 1 ลงไปม�ก 

หม�ยคว�มว่� อ�จต้องใช้เวล�ในก�รฟื้นตัวน�น รวบรวมและค�ดก�รณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ณ 3 ก.ค. 63)
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ทั้งน้ี การจัดกลุ่มธุรกิจฟื้นก่อนฟื้นทีหลังข้างต้น เป็นเพียงการวัดในมิติของยอดขาย/ขนาดการผลิต 
เพียงด้านเดียว ซึ่งในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ บางกิจการท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะท่ีฟื้นตัวได้ก่อน 
หากยอดขายที่ได้รับอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นระยะเวลานาน หรือกิจการบันทึก 
การขาดทนุสทุธต่ิอเนือ่ง ส่วนหนึง่อาจเพราะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได้ กจิการนัน้ในทีส่ดุแล้วกอ็าจจ�าเป็นต้องปิด 
หรือออกจากระบบไป ดังนั้น คงต้องพิจารณาปัจจัยเฉพาะของแต่ละกิจการประกอบด้วย  

แน่นอนว่า ในปี 2563 น้ี ภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจไทยคงยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การระบาดของโควดิ-19 โดยธรุกจิส่วนใหญ่ถกูคาดการณ์ว่าจะหดตวัลง และแม้ในช่วงครึง่ปีหลงั อาจจะมสีญัญาณ
การฟื้นตัวจากจุดต�่าสุดในช่วงไตรมาส 2 ของปีได้บ้าง (ล็อกดาวน์ ปลายมี.ค.-เม.ย. ก่อนจะค่อยๆ คลายล็อก
ตั้งแต่ พ.ค. เป็นระยะๆ) แต่การฟื้นตัวอย่างชัดเจนก็อาจจะยังไม่เกิดข้ึน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
กว่าที่ธุรกิจต่างๆ จะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดในปี 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การด�าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ท่ียากกว่าเดิม 
ดังกล่าว แต่ละธุรกิจจ�าเป็นต้องดูแลโจทย์เฉพาะหน้าด้วยการรักษากระแสเงินสดหรือสภาพคล่องเพื่อให้กิจการ
อยู่รอดและสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้ ซ่ึงเช่ือว่าทุกธุรกิจได้พยายามปรับตัวมาระดับหน่ึงแล้ว  
ผ่านทั้งการตัดลดภาระค่าใช้จ่ายและการหาวิธีสร้างรายได้ใหม่ๆ แต่ไปข้างหน้า ทุกธุรกิจก็คงยังจ�าเป็นต้องท�า
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจที่มีศักยภาพ/ความพร้อม อาจพิจารณาโอกาสในการลงทุนในกิจการ 
ที่เป็น Megatrends ที่สอดรับไปกับวิถีการบริโภคยุคใหม่ อาทิ เทรนด์ดิจิทัล กระแสรักสุขภาพ ประเด็น 
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน หรือลงทุนในระบบ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของกิจการ 

และนอกจากการไม่หยุดนิง่ทีจ่ะพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอแล้ว 
ธุรกิจควรให้ความส�าคัญกับ 3 ประเด็นหลัก คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Productivity) การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่มือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่ต�่าสุด (Logistics) และการเข้าไปอยู่ในทุกๆ ช่องทางที่จะช่วย 
ให้สามารถเข้าถงึลกูค้ากลุม่เป้าหมายให้ได้มากทีส่ดุ (Near Customers) โดยผู้ประกอบการคงต้องอาศยัการผสมผสาน 
ช่องทางการขายทั้งออนไลน์และหน้าร้านอย่างลงตัว ควบคู่กับการจัดท�าโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาด 
ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

 ธุรกิจ SME เร่งปรับตัวรับคว�มท้�ท�ยรอบด้�น


